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الرحيمالرحمن اض م ب

تقديم

القواعد٠ كتاب نقدم وتوفيقه نوره من هدى وعل ، تعال باسميه 
دقيقة، المحوية الدراسة حلاصة فيه ونقدم ، والصرف النحو ل  ٠١الأساسية 

.الكتاب لهذا وصيت الى للموائات محققه ، النوائب من حاليه صافية 

;الكاب هدا أهداف آوصح من ولعل 
أنوعمجن ومايعاوله الثانوي التعاليم مرحلة ل للطلاب يكولمرجعا أن 
تذكرعل يعينهم ما الرحلة هذه من الانتهاء بعد منه بجلوا وأن ، التعليم 
—مJ7أومر ، منها فاتهم قد يكون أن عى ما ومعرفز ، النحوية القواعد 

•الذهن ل تمر غثرمعايرا مرورا 

ميراًمجرحما دراساتهم احتلأف عل كذللث« الثقفون فيه مجد وأن 
اللغوى،والأتخدامالتمر مشكلات مجواحهة ل به يستعينون ، وشاملا 

منأئلامهم ألسنتهماوعشة تقويم ل منه فيمدون ، للتراكيب الصحح 
•والختناء اللحن 

اللامحمتميز منهج الكتاب لهذا كان ^السابقة الأهداف صوء ول 
•منه الغاية لتحقيق بمثرْ وعل وعى فا يتجه يان والق

عاليهيرتكز الذي الأساس والصرفية النحوية الأبواب من مر قد ف~ 
أنعل والدارص القارئ يساعد والذي ، لينة الومحليمق الاستخدام 

aclfi  افيطابعلثتءد اكاعة اادسة الأاّة افء
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الألفاظتصريف وعل ، ماليمة كتابة ويكتب ، صحيحأ حديثا يتحدث 
.١^^١ت رعض،وصهوبنية س بعضها واشتقاق 

بعضنهايودى متدرجة شمة حهلوات ل المائة هدم لترتيب ومحارالكتاب 
كآوو|ع، المم لأبواب ركائز تعل الش الأولية بالمعارف شدآ '' إل؛*ض 
الحملة1ل ضها وتدرج ، والماء والأءمراب نوع، كل دساض الكلمة، 

إذاحش الإعرابي؛ الضط أران من عليها ، فيهاالكلمة ووظيفة 
ذلكاضودات،وآزدف ثم ، المرفوعات إل اتتئل الأساس هدا وصح 

سمعية آمماطا ممثل الش الأساليب بماض ثم ، ابمل وموا؛ع ، بالتوا؛ع 
.الصرف فواعد س بالضرورى الإلمام إل وانتهى ، اك-رمحة التراكءب 

الكتابةل المعاجم4و؛ءلأمالترقم ق الكشف الوصوعا'تثبملريقة وا■؛ءتتم 
.اتيالآللفائدة 

علاقاتتربملها الش الموصوعات بان بجمع آن المنهج هدا ق موي د~ 
.النحوية الجرة لحوانب للتكامل،وتوصيحا تحقيقا مشتركة 

اإقصLJح موصحة؛الأمثلة مركزة ميسرة القواعد أن؛*'-'س يراهما 
المتعددةوالاراء الخلافات نحثب وإل ، الآراروأةواu آمء إل 

غمق المتثمة الاراء هدْ اصءلراب؛،ن ق والقارئ' الد١رمق لأ"يبح ٣، 
محاء.ولا جدوى 

مماوالخاصر،حصبة بالماصى مرتبملة' واثعية، "حية الآ٠ثلة ١^٠١ وءد 
واللموك.الخلق ق تل ص ترمحم وما حقائق'ومحم، م نجمل 

ا1ت1نءءءموظ  tMjmllg fxJIٌ|س |سء|سمةدثتءد1ساء 



مْت القول ومأثور ، الشريف والحديث ، الكريم القرآن من فيها وجمع 
مختلفافى الحاصرة بالحياة يتمل مما الجديد إليها وأصاف ، وشعره 
.ومظاهرها ميادينها 

تبعا~ ويسهل ، حففلمها يهل موجزة أنها هذه له م تتومما 
.ء1ريقها عن وندكرها ، بها القواعد بط ر ~ لدااو؛ا 

،تفصله جزئية عناوين باب لكل توصع أن العرض تنغليم' اقتضى و— 
.تفصيلألتا من تحته يندرج وما ، مالئه وتوصح 

شروحمن عليه اشتمل بما لصلبه مكملا الكتاب هامش جاء وقد 
القرآنيةالسور وذكر ، قائليها إلى النصوص ونسبة ، الغربمة للمفردات 

ماوإعراب ، الحاجة دعت كلما الجزئسة ات والتعليق، الايات وأرقام 
.إعرابه الضرورة نقتضى 

المتعددةالموضوعات فى جاءت محدودة جداول؛ الكتاب فى و— 
,استيعابها على وتساعد ، شتاثها لتجمع الجزئيات 

تحديدمع ، منها كل وجزئيات الأبواب يوصح مفصل فهرس وللكتاب 
شيده يضع ان القارى او الدارس ستهلح بحيث ا وصفحاسما مواطنها 

•إلها يمل أن يريد الى الحقيقة على جهد غير وفى مرعة 

اكاسصاصالآباس،؛اات1ّيق |ادمد اكيء وء|س 



والتعاس أس

استافمت

سنتكون ومحي ، المعانى عن القسر واداة الفاهم يله وماللغه 
ش~ يس تاث وأفادنض أوأم، كلنص س تركب دكلُما كيمات، 
.*ميله اوجمله ، كلاما ~ الحاة اصعللاح 

،اغنلُ شم'\ذ>قه. الدُواحد. : يال؛ثأادرلبسنمنِض ٠ء 
الصحافةالبكور. بى اونكه ت •ثل كلمات ثلاث س والركب 

ملأاض.صلإلإمح.

,الحرية،الدماء روى ت •ثل كلمات ثلاث أكثرمن والئركبس 
•الجراح الشه'مح ^^ ٥١اءف • وواء'ْظايب حي صاع ما 

•يسمين رامحا الجمله وتشم 
•بمر الدين مثل؛ ، تدأمحٍ الش وص ث اسب 

\ذ92وحللأ.مدمن : مثل ، شتل الصندا وص ت وفينة 
ا،موءُاسمدم

نسنىمنها جزء كنأ ، أجزاء ُن القيه أوالجمله الكلام وثكول 
:.ثل ءُالدالأعالىش،

•محا ، فمحابمير، بموم، للي، عمقور، خالد، 

|باضطه1ات1نءيه؛ll_lti xtأسهادأمةصأس،اهاوب 



أسامان5لأم

•مف -ووفعل، اسم، : رر الكلمه شمُ 
وليسيالمل، او دلأادثواس صء على يول، ما : الأمم ( ١ ) 
•م • ورد • بمل • ؛د ت مثل منه، جرءا الرمن 

.عدل نظام. . عتم ; ومثل 

مثل؛منه، جرء والرمز ، علىحتدويثثثكاُءء مايدو ت وامحمل ( ٢ ) 
ام.شو.مح.

بل؛ءرسما.دلضخمضعلًامم، ت والحرف )٣( 
•أد لم/ . هلْص. : مثل الكلام، فى غمْ الحرذل*ع وصع 

علاماذالأسم

منهاواحده علامة الكلمة هلت فرذا غيره، مجن ئميزْ علامات للأصم 
;ص العلامات وهذه . امثمأاواك؛زكانت 

:مثل أوالأءصاهة، بالحروف الم ( ١ ) 
•للصمف وبل 

•الجماعة *ع النم يد 

فىالغضان شق وفد نححم، صاروغ انمللق' ت مثل ، التنون ( ٢ ) 
حاحكةمرعة 

٠،( تلإعَ آن احق الص مثلء)> عليم، ال°« لحول'» ( ٣١

أأسةأاطس1هءدأياأيءأ0سءهءءبرو«ءطهااممءيت قءأسأك>ء 
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ماءكابنم ارض يا وقيل )) ت مثل ، عليه النداء حرف يحول، ( ٤ )
•و؛امماءأبييى«را؛ 

،مثل:اودين'_م ، ١^١^ ^ ّتا، ، وْ' ه أزيتي ( ٥ ) 
.غلأبأاادنيا ئوحد . الاتمُ ايمى : غعلأ،مثل أم 

نلاح'اشتل

كانتأكثر او مها علامه الكالمه قبلتا فض ، ئهسمرْ علامات، للفعل 
تص العلامات، وهذه فعلا، 

قراثماقران. . قران ءرات. • مثل الفاعل، تاء به تصل ان ( ١ ر 
مأم.ممح•

•رالنح°حذودها المراة I مثل الساكنة، اكانٍن، تاء تصلبه ان ( ٢ ) 

الشجاعةعلى أبناءك نثش ت مثل ، المخاطتتياء به تتصل أن ( ٣ ) 
•الرجال، منعين فإئلئؤ 

اصبرف. الصعب لأسن1هلل ! مثل ، \ذؤ°يل< نون به تصل ان ( ٤ ر 
٠الممل محاق على 

اشعلعلامات ولا ، الأمم علأمات يمل لا بأه الحريىوس ١^١ 

؛الأية س • مود سوية 

قء1ءءاكعءأاكود1دءع1ة11تانءيةاسةاكاسصداساهالآصي؛ 



مالاسأشام 

واذنإئث
*وءه  .ومؤنثا ، قمانِ.*مالم نوعي حيثا من الأمم 

.كتاب، . عصفور . جمل . رجل ؛ مثل فالمدكن 
.محمرة . دجاجة . بقرة . فتاة ; مثل والموئثا 

التأنيثعلاح' 

توهى ، الأمم احر تلحي ثلاث علامايتج للتاسث 
تاومتحركة،مثل التابيث تاء ا ا  ز

.اريكة . برئقالة . غزالأ , مؤمنة . عانشة 
Iالمقصورة،مثل التاتيث، الم ، بر 

.ظماى . بشرى . ملص 

!اوممدودة،مثل التانيثح الم )ج( 
.بيداء . حرباء . حمراء . هيفاء 

اJمؤنشأتنواغ 
!قسمين إلى المونثح الأمم م ينق— اولأ 

اويلد اوحيوان ان إنعلى دل، م وهوامالحقيقؤ؛ المونثا ( ١ ) 
؛محضُ،ئإ، 
.يمامة . بقرة . امراة 

اادطت1سسكءقافيطاهالآسييقالتانءية أء«يطة ءا1سيد اكه اءاءح 
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حميفىغير مؤنث على دل، اسم وص ٠ المجازى المؤنث ( ٢ )
;الوتثمثل نامالأ مجازا العرب وعاملته 

ه0

.صحراء . منضدة . عين . دار 

التأنيثبعلامة اماله عدم او اتحاله حيث من المؤنث ينقم — ثانيا 
:آمام،هى ثلاثة اءر 

بهوليس ، حقيس ئث مؤ على دل، وهوما 1 المنرئ الموس ( ١  )
. ٠٢٠اتان رر' صع . زينب ت التأنيث'مئل علامة 

اكأنيث،علامة ولحمته مذكر، على دل، الاشذويى:وصما الموس، ( ٢ ) 
•زكر، ، ناوية ، حمزة مثل* 

حقيقيمونث على دل، وهوما ث القفلى المعنوى الموث ( ٣ ) 
.الحناء ، فاطمة ; مثل ، التأنيث، علامة به واتصلت، 

واتجمعُافمرذوائى 

;ام أقثلاثة اءلى العدد حيث من الأمم م ينق
:مثل ، واحدةآو واحد على دل، وهوما ; مفند ( ١ ) 

ورقة. ثعامة . امرأة. معاد. قلم ثور. , خص نمحمد. 

صبمان.; اتمذكت 
.الحمار انس ؛ الأئان 

|ضطءر|س |كم ٌ|س ا1سةاكاّتس|ساء|لآب 



أو، وئون يزيادوألف اوائض اثنتن ءر ومرمائل، • ض ( ٢ )
:مثل منردو، عر ياءّدمن 

1٠١١ قمازِ مج » . النوازيان الخطان لا.طش 
بمسسِاوزاكون

:مثل أوانمض، اش أكترمن د،م-ادلًعر : جمع ( ٣ ) 
علماءرسل. . مهيبات . المامحلمات . م٠آقهدون • النجدون 

جال.

انمعأنواغ 

;انولع ثلاثة الجمم 

واورادة ادص ُن م ا ءر وهومادلا ت المِ الادذؤ ج؛( ، ر١ 
:مثل ، ممردْ عر ونون اء او ونول 

،١١الوْمثونه ،^ ١٥١ي حم» 
.شن؛ن،ا)ما بمب الق■ إنً ١) 

,القعاوه«)أ( عاهدوا ما صدءوا وجال، اذوميين ن م* 

رادةاش من أممر علك، دهومادلأ ت الحالم المنثِ جمع ( ٢ ) 
.يبمينات أمهات النيات : ْثل ، تردم عر وتاء الق 

(١٩الأنة)• الرجمن نيئة )١( 
(١ر الأنة • الرموز مورة )٢( 
(١٣الأية). المائدةصورة )٣( 

٢٣الأية)الانزاب. ّتورة ( ٤ر 

1|آميءيه|ابم،اابءي  g|^_Jاكامة مثة 111وثاتءٍق ا1.يداة ءانموف افء ةء|س 
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،ايتتذن او اسن من اكثر عل وهومائلة ٠ حمع آ ٣ ر
.انفس . صحاثق . اثداء . كتاب , رجال ت مثل ، مفرهم0 بتغيرصورة 

:الئمحسر جمع س صور 

جمعاما ، ن نياس، جمعان السالم والمؤنث ، الم 'يالمذكر جمغ 
اكرش وهومنحاعؤأ ، ؤإناثا ذكورا ؛ وغرهم للعقلأم عام فجمع الكير 
;منه أطه ؤإتك صورْ، 

اعْ؛اآة ٠رغفة ا ٠ ائثدة
م ٠٤ ُه؛  .ء

انهر عتنا • اوجه

غلة ٠ه ٍص ٠ فئة
٠٤ ، ٠ ٤

امحمار يهارا ٠ اصحاس
عُء ٠٠ ٠٠

مفن٠ كتب
0ُ م 0م، 

ءرج ٠صمر  حضر

رعاة ٠زاة غ • تحتاة
ُِ ٠ َ

صور ٠رى ع • حجر

مءى وز • زن
عقول •دور ص ٠ ئرب
حثال •ال مج ٠ ينار

حمْ ٠ ثمن ٠
فنان ٠سنان حم * غلمان

أص ربا،أ ٠ أصدقاء
سحرة نتهك . طلة

اكامةاسيتق 

ايعة

ابمر
ية

اعلأم
عمد

ص

رماة

لب
اّزَى
موس

صعار

محن

وان
أذكٍا،
مهرة

ا1ثانءرة|اوممدال«>طة اكيء قءاس 
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كتاى حجاج حجاب حراس
عمان ٠نلأن،  ،jL^ ئفثان
ح^ثع صوم سجد رم

ذرطة)جمعزط( •دتة  فيلة قردة
مصاع مدارس احيم منازل

عجايت رسائل أحانا>ا صحايم،

اعالى اعاظم أكابر أفانبل
عواصش زابم ءوارب ثوالجل

منادَير، ءامحر ممابح مصالح
ازابم اثاريق اعاريد اناثيد

زابيس ٠زافن  ئامحيل عصافير
:ءهئاء •كنماء  عفلماء شعراء

اسارى حيارى عدارى صحارى

٣

واتممرقةالنكرة 

:ومزق كرة إل ي يشمُ 
•رزة • طابر • يلمثد مثل؛ س، رض اسم؛دل، ظلا' 

محلميذءعلى تدل، لا ، الدلالة ثاثعة تلميد فكلمه عمل؛ . علم . سارع 
•لها التالية الكلمات وكدللثح ، \ى'تذبو على مدى بل بياته 

.هدا . التلميذ . نحمد ; مثل ، مص على يدل، اسم ; والمعرفة 
النثسجرهرة 
اكامقاثت»دايطايءااأسءءةاسة 1اثانءيء1لهد1ة أ1كمك  ٠٥٧قء1ءء!
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،الأمم بهذا مس ، بذاته شخص على تدل، ٠ محمد  ١٠فكلمة 
الكلماتومثلها ، بعينه تلميد على تدل، فإثها ء التلميذ )١ كلمة وكذلك 

.لهاالخالية 

العارفأنواغ 

الاسم. الأإشارِْ م ام. التاومُ . الضميت ت سبعة المعارف ائولع 
.السابقة المعارف إحدى إر المصاف . ( ؛ال، ) النرف . الموصول، 

!المعارف لهدم توصح يلى وفيما ، بالداء تعيينه المشتود النائي 

)أ(

اكعمير

أوالمخاطب، انا I مثل النتكلم على ليدل ونحع امم •' الضمير 
•ص • مثل اوالغامحب ، مثل؛اذت، 

؛قسمان والضمير 

.المابقة كالصماير ، يلمظ؛ها ءإاهرة صوره وهوماله ، بارز ( ١ ) 

يشظظاهرة صورة له وليسنأ ، امحالآم من يلحظ وهوما ، ممر ( ٢ ) 
:مثل فى المستتر كالفنبير ، بها

ص.نقل أى • دقيقة الأساء نقل الصحض 
.°^ cJLaاى؛, دقيقة انمخمهن٠لتالأساء 

هو.اىيكثف الطبيعة. اّرار يحشف العلم 
.هى تكشف اى الهلثيعة. امرار تكشص العلم يد 

اىقضاJت.مجاهدا. الحياة فى رأيلث، ون دص 
قءأسافءأأدمدأضطةاّيتأثتءذايااءأااسءية السةأكأمت 



ال؛ارزالصمير تمسسم س٠ْ< 

تمحمين إلى البارر الضمير م ينق

مثل، نرم يتحل ولم ، بالتحق استقل وهوما ، تضلٍ ( ا ) 
.وه . اتالث . ايياى • هو . ائت . ا؛—ا 

مثل، ^^؛١^ ولم ، اتحليانءرْ وهوما ، مثمزّ )ب( 
٠١نآمتاهريربخم ^^١ ٠١ان للإوم1ن يئادى تاهميا سممن! إننا رينا >ا 

انمتمصلالفسمير ئمسم 

تممانالمنفصل \لأثير' 

.أوالغاب أوالنحايم، لاو<تك1م، : رفع صمر 
.وز/أنا:مجِ

.انس . انتم . أنتما . انت . انت ; وللمخالجث 
.هى . هم . هما . هى هو. ! وللغاب 

.أوالغائب أوالمخاطب، ، لاوتك1م : نصب صميت 

.اء؛اشً . رمحأ. ا4كنا . إثاكِ . ااكَ ; ولاونخاْد 
■بماهى • ابماهم • اياهما • اياها • فياْ ' وللغائب 

١ ٩٣) الأة ص ءمرأن.  JTسررة ( ١  )

|1سة|ك1ساضءد|لها1ء|اأبقءاس|و،||اباد>لأ|ات1ثءّة 



اث_مع_ه^ع_اا
سِمم ٣^٣ 

ماما ثلاثة النتصؤ؛ الصميت 

:وهو رئع، نحنيمت ( ا) 
_-اءُاكاعلِ،-ئل:

.النث1كالة ناقشت , انمنكلة ناقشنآ , المشكلة ناقشت 
.التشكل4 ناقش_تزأ . اونن1كالة ناقثتم . الاس1كله نانش_تما 

.الأحتماع فى الراى تبادئا ، مثل ( نا ) — 
:مثر ، ^، ٦١أو ١^ لف أ— 

اكريفانالنور. نادات-ا المرقنان بادلأ'اكنز، المريمان 
.ز الم ي-ئادلأن 
•ئيئظا الرْى اوّى ح، 

ئاصيإوايناصالون. الجنود ، ئاصلواالجود ت مثل اوالجماعة، و— 
.أ4هااسد

فىاسهس اJنغنكة، فى أدنثت1ه،ض : مثل المخاءنة، اء ي— 
.^١

مثل، النسوةون ن— 
•المسالين مخك ساوكنافى اكتيات 
■المنيامين مئثلض ش نشاركن الفتيات 
■النيايين مخلف نى يانتيات اثساوش 

•وهو نصب، صير )ب( 
.الكرJمة الخالآل، ثزبنى إر ; مثر ، اوم_ثك_وم ياء 

.الثقه وئحفزئا ، الأمل حلوئ١ ساب إئا ت مثل ، ( ا ن) 
1لأا؛ءي؛1وءداة أ1ومف، 1فء قء1ءء صداساء1وصية  ٠٠ Lcllاسق 



م.٠٠ Iمثل ; الخطاب كاف .
•صدسطكَاضُامحُ 

•الرفع الس يهزلم مرض حس ذات اءنمد 
■ومري مذكرا والجمع للمثر وهكذا 

•مثل ، *؛^ ١١اء ه' 
.الغضب يشيره لا رنه 

،الغضب _؛^b،L لا إنها 
والتانيثحالش;التذكير قى وجمعه الغاب للمثنى وهكذا 

تلهو م، صمير ج( 
ه *بى بعنز صيبمى ت مثل ، المتكلم اء ي— 

شدت.^٠ يا ئنوث1ا : ٠ثل ، نا( )_ 
Iمثل الخطاب، اف ك_ 

.. . . . للثزرايك . رائك لك، 

•ومؤنثا مذكرا والجمع للمس وهكذا 

٠الحياة فى نجارتها لها ، الحياة فى تجاربه له ; مثل ، الغية اء ه— 
•والتانيث حالتي;التذك؛ر فى والجمع لننئر وهكذا 

تالمم—ير ائام ٧؛، يجمع الأتي والجدول، 
ارميثةالأطسون|لهطاهالآسوطقءاسافءءامءوداضحالأانءيه 
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انا ن ان دانا س

الخطانكاف الخطان كاف  ألفُالأثش ل؛اكَ اتت

ذاءُالتةئءُاك  الجماعةواو  ل؛اكَ أنت
المحاطةياء  رمحا اشا

النس؛وةنون  لئمْ أنتم
لمحً

ة،0ُ 

اش
هو

رثاها ض

إياهما هماّ

إم
داهن ص

اكانءيتو،ممد،ة ءاكرد |ودء م|س  ابطاءاوب 1وديتء1كامة



ت[

اسمُ

حارجتقرينة إلى حاجة ودون ، بذاته نمام لتمين وصع اسم ؛ العلم 
،ؤزاتلس . كلثوم ام . مامحلمة . ابوبكر • نحمل ! مثل ، لمظه عن 

.( لعرس علم ) (•اشاق لحصان علم ) داحس . معيد بور 

العلمأنواع 
تانولع ثلاثة العلم 

:مثل اوام، بأب بدئ إمحافى وهوكلمرم محنت ( ا) 
الخن،٢^أم 

:مثل أوصعتو، نمام برفعة اشعر وهوما • كب )ب( 
.لجحوءلظم( ائجاحظ) ، المامون ، الرصيد 

.متاء . صاليمان I مثل ، اولنا كسنيه ليس وهوما ؛ اسم ( ج) 
الكب،واحر الأصم ئدم والقب، الأصم اجتمع وإذا 

فيجوزالكب، اشتهر إذا إلا الرشيد هارون I نحو 
تمثل تفلث، 

يمىشنن:م'«-.
•واللمس،،ثل الأصم على وتاخيرها تقديمها فيجوز املالكنيه 

العليب.ابو النشى احمد النتبى، احمد العلب ابر 

؛١٧١الأية)س ت الناء سور، 

ا}أسميةايطابء قتتءى اكامة اسيتق اوتاّيت ^^!؛ ٠٧ءا1سمد اكهء ق§امم 



ْا_—

الإثارةاسم 

•إض بالأءثارة لنض ونحع هوما : لأءشارة ا ام 
Iلارثاروهى ا والفاخث 

ابوالهول.هدا الروية. شاعر هذا مثل المذكر، لل«ارهم ؛ ذاه- 
مثلئتة، المؤ للمفردة I هذْ 
./^١١٧ ا دار هنْ . الأطفال راح عيمة هذْ 

قمرانهذان آلمضاءِ. رائدا هذان مثل ، المذكر للنى I ذان ه• 
صؤتاعيان.

if'.. it'. _ذاذان:لأشالإثِ،ئل;,
.صاحيتان صحثان هائان المجق. محررنا هائان 

!مثل ، اومجوننا مدكرا  ٠١١للعبمع I ؤلاء ه— 
.م٠ثلأتاكرم هؤلاء . اذدقِ ^الخاومة 

•الئل فرعى منتش هنا I مثل ، المرسسث لن٠كان ت ^١ ٥— 

:مثل ، المد للمكان : اونالال؛ا ; الث حم— 
المومنوناُأ،ابتالز هثالائ، )ا . مدرّستهوهناك . محمد بيت هنا 

فسيحةعادين هد0 ت مثل ، المونثة للممردة ا/لآرئار0 باسم إله يثار يعملؤ لا ط جمع )١( 
.٠ هؤلاء I بلفظة إله بمار ان وقنأ 

.(١١)الأية ُن ٠ الأحزاب مررة ( ٢ ر 

اوتانأية1ضطه رانمءاو اكمء قءاس ^٥٠ ١١١لءقاساع ١^٠٠ اس* 



الموصولالأس—م 

يعدهئدكر جمالة بوماطة معين على بدل، محوما • الموصول، الأمم 
!هى والنواءئ4 ( الموصول صملة D ئس 

الض_علهاللأم_فىاJنيىراني : مثل ، للمفردالمدكر : لدى ا— 
■.ثور غار فيه احتفيا الدى والنار . . المندض. بكر ابو اتحجرة 

!مثل ، الموئثة للقردة ! ش ا— 
•خديجة الشدوزوجه فى الرسول جانس، إلى وهمت، اشر 

•قرص كيان هزت الض المعركة هى ٠ يدر B معركة 

:مثل المذكر، للمش : للذان ا— 
العزيز.عبد بنر وعمر الخطاب، بن، عمر ت ١^٢، بعدلهما صرب اللذان 

والمرات.دجاله ؛ هماالعراق فى يجريان اللذان التافدان 
تمثل المؤثث، ليد I للتان ا— 

•جريثان العدوفداتيان طريق مح، اللغم وضعتأ ابئان 
.عر1ةلكا-د؛ة ءرائ4نا الكان الممالتان 

قورهِتحار؛مثل الدكور، اج،ع : لذينر ا— 
،^٠١١٠٠١النين عنر اسَيداذع ف ر1 

الدولةبجوائز ءلمن اللاتي ; مثل ، الارناث لجمع ; اواللأ؛و، للاتؤر ا— 
•لألثاجادىودىر^ع 

 ( ١ )br  .(  ٣٨الابن) من الحج.

ااسةأكأسصدأسهألآبأسية _u؛ رأّد أفء قءأس 
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مثل، حمما او اومنى مفردأ ، اوموسا مذكرا ، للخامحل من —
تصدقس إلى أشنن . الئمح يصدق ص إلى اشئص 
.النصح 
.النمح اوتمدقان يصدقان مجن إلى اذئنً 
.اشنح يصدمحن او ، يصدقون من إلى اشص 

مثل;، جمعا او مثر او مقرئا ، اومومثا مذكرا ، العاقل لغءر I ا م— 
.ثباين مجن لها نقالتأ اوما ، نبإ من لها نقيتآ ما الصحيفه نشرت 

,اباء من لها نقلت، اوما 

،نجستين محن لها كتبت، اوما ، قمة من لها ماكتبت، المجله نشرت 
•بمص ص لها كتت ما أو 

انموصولبلة' 

اوادقةِالامثالة محي كما فعالنه ت را؛ جملأدابماكون الموصول صذةُ 
*مثل ، اوامبمنة 

حاشعولءرأ،صاsسمم محي هم الذين المومول. اناح ئد رر 
،بالموصول يربطها مير ص على تشبمل ان الصلم جملة فى ويشترط 

.( العائد ر الضمين هذا ويس ، والعدم النوع محي ويهلا؛قه 

وحٍنثذ، ءرُ محا والت عص ما امقت' : مثل ومجريي، حاد ا'و رف' الموصول ير ثل ( ١ ) 
.جملة تكون أن لأي انمطآ أو : يتضح ذلك وس محذوف، بفعل كلأمها يتعلق 

.( ٢ ، ١ ) الأيتان . المومون صورة ( ٢ ر 

لامرطةافل§ أ§\س ااآصُمحء ايطاه السة 
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لكنرذا ذلك يكون ئ واكثر ، حده >ع فهم رذا العائد يحيف ومحي 
ومائيرول ما بملم واللأ » مثل ، نقسملأشوبا؛نعل محميرا 

.مموئه وما سيروه ما أى مموئون(إاا 

اصرًف'ائص
،ضينةا،وصارخمحً همةشُض)أل( ام : الثثفُالأ 

•ممبمة الرحله ولكنت العالي، السد رلى برحلة 'ئتا 
اذهءةش اثرءا المانع لهدم ولكن ، البلاد فى أئثشت، 
رو،. الائمادت 

اذشافُاشسى
إلىإصافته من التعريف اكسب نكرة هواّم • معرفة إلى الممناف 

Iمثل ، المعاوف إحدى 
.التسالأت آحر محمد رساوه . العالم انهار اهترل من ن-؛ث--ا 

صوتلا ، يسالمثا مجن مجالمة ،سامتنا ، فتى القصيدة مدم بناء 
.الممكة صيت من أعر 

؛النداءقصسدْ مجن التعريف، اكتب نكرء هواسم 1 باشاي المترف 
•لنثوو المص رد ، لر يانناص- . الغد للش ، ياعر؛ى ؛ مثل 

■( ١٩)أية • اشمل ّودة ( ١ ١ 
،دخولهانل ^٠٠ الخلم' لأن' ؛ ترينافد فلا الأملأم بمتض ض أل،( ر مم'خل ند ( ٢ ) 

الماس- ائثضل ; مثل ، زائد• تكون ريذلك 

lfi _ •اكا'ت'قت0هايطاهاااسءههاسه ا1تانءي؛ _،،؛ أاكءغ، اكء



والمقوضوالصحيحايممصور 
توصحح ، ومنقوص ، مقصوو إلى الأمم ينقم 
!مثل ، لازمة الص آحره معرص اصم كل ) فالمهصور 

•القسِ نيا امحى اءف • هو١^^١٠ ١^ هدى ه ل حم« 
،فعل المقصولألأيها من ليت عي(( ي ١١كلمة مثل ان تتبين التعريما ومن 

ميىام (؛لأنها ومتى ) ، "مذان (؛لأنهما عر ، إر ) وكذلل؛ا 

.غإلازمة الألفَفها لأن ، الأولُ تزموالخليفة أبا 'إن 
•مثل ، ماقبلها مكور لازمة ياء آحزْ معربا اصم كل ت والقوصى 

.ا 111ءالالجهاد إر الداعي هف 
المشوص،منَ ليستأ a يممى  ١١كلمة متل أنء شص التعريف ومن 

ا;ى«منئه،ورر لأنها را اش حرفّ،ورر لأنها ا( نى  ١١ذمل،وكذك لأنها 
• ٠١٢١لازمة غير فيه الياء لأو امحرّ؛الآم؛ مرة مأمفى بكرء *لأيي ت نحر فى 

•مثل ، منقوصا ولا مقصورا ليس محربث اسم كل ; والمحح 
مح.;ت.ظن.مو.

الصنلها همزة آخره معربا امم وهوكل ت الممدود الصحح ومن 
حسناء•، بناء ، دعاء ، اسداء زائدة،مثل؛ 

.(١٢•الأية)س . البقرةسرر؛ )١( 

*"لالنصب، حالة ش وشت والعم، الرغ حاني فى ياؤه حذنتا المنموص نون' رذا ( ٢ر 
القضيةفى وكلت : ومثل , احزم المر رلى لكلداع . I زكدكم'تول'صنث اكدتمم'راع 

.بارعانحاما 

ااتان(ه؛اد>طة (اومأء افء قء1ءه ال،سةاكامةودنءدايااهاوسمة 



|قامُاذفنل

والأمروالمفنارغ الماضي 

•امءأتمثلاثؤ إل رص خش 
الكلمِ،وس شى/ئلَ حدوث دلأعلى وهوما ت اناض الفعل ( ١ ) 
؛٣، 

.الثعوب استيقظت 

بزغتجرُالختمح.
.المضاء العاومُ وا 

التكلمزمن فى شيء حدوث على دل، وهرما : المضارع الفعل ( ٢ ) 
تمثل ، a_jاو 

•ا غدأآ( عنب مادا مس ثدرى ما و٠ 
الآنبجُائاروخ.

ومثل:

•أيها إلى محلممحن متعود 
•ومرقاثعود'ميرْكريمة 

أنالنْأ>نثياصمحانْأمشضدا 

.( ٣٤الأية ) • لقمان صورة ( ١ر 

•ينلتن ابمائ من ناصر، شاعر رمو رشيد، ماشم ون عار للنام ( ٢ر 

أستاكاسصامحااءألآبٌأءهأكعءرأومديمهأاتأنءّ؛ 



التكئميهرما الأم؛ يتل )٣( 
•الأشراو مهاحبة عنّ وابتمل الاحئار، صاحيب : ْثل 

الصييحوالقبمل' المعتل المحمل 
•ننثلوصنبيحء ت بسمين اءر الفعل ينثم 

ساقان أو حرف الأضالنة حروفه فى لكف هوما ; فالنمتلء 
•البلق حروف 

صاموجد، ; مثل ، والياء والواو، الألف، ; وص 
•طرى ونى، وص، ، دنا ، باغ 

مثلالعلة، احرقا الأصلنهس حروفه ما ; والمنمح 
.اسمع يحمظ. . فهم 

.ام أي\ذححذذ* والفعل المحح الفعل من ولكل 

اثبيحالفعل أقسام 
؛ص ، ثلاثة الصحيح الفعل ام أق
مثل؛، همزة الأصلية حروبه احد كايآ ما وهو ت المهموز ( ١ ) 

.بدا صال، ، امن 

!وهوئوعان ؛ المضعف، ( ٢ ) 
جنسِواحد،من وآحتْ ونط كان وهوما : _شئفاُالألأبى 

:ط.شد.هز.مثر 

i،A^Jرانموداودء ؤء1ءه وثتءفيا|بمااهء اكامة اكسة 
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•ّثل ، مكررين وثانيه أوله كان وهرما ت الرباعي منف م— 
•بض • •وحوس ل ولن 

الهمزمن الأملئه حروف سلستأ ما وهو ; مُ ال1ال( ٣ ) 
.ظفر . نئح نمن. والتصمف،مل: 

)١(اوننشلُ اماماض_ل 

;الننئل الفعل ام أقمن 
مثل:عق، الأصلقحنف حروفه أول، كان وهوما : ( ١ ) 

•( ننغ ) يغ ، ( بنش ) بمس ، ( بوجل ) وجل • ( يعد ) وعد 

،علة حرفأ الأصلية حروفه ثاني كان وهوما ; الأجوف ( ٢ ) 
•( يسير ار) ٌ، ( يقول ) قال مثل؛ 

ءَ  0

•مثل ، علة حرفأ الأصلية حروفه آحر كان وهوما ت الناقص ( ٣ ) 
•( يرصكا رمى) • ( يمنرو و) سر ، ( بمي ) بز ، ( يدعو دعا) 

حريفس وآمء أوله لأن ؛ عفروثالقيما مص رش، ولى، ، رني : عتل الفعل كان ارذا ( ١ ) 
الّلةحريف س ُآ"مْ وصعله لأن ؛ رنامم لفيفا ص حى روى، : مثل كان وارذا . العلة 

د1ابمطاهءاااس>هةاكامة!سه اكانءيت اكيءء1نممأف وء1ءع 
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صاتمنفُ

:وننصرف حامد إر امل* ينقم 
الماضييلزم بأو واحدأ، صورة يلزم هوالذي ؛ فالجامد —• ١

الأ•ر.أوصوره 
;المانحّى صورة' يلزم ما 1( 

:الماصى صور؛ تلزم اش الأفعاو من 
:مثل كان، أخوات من دام؛ ما( و) يس، ل- 

•مدنب للمرء الله وراء ليس 
.النالماءداثة دامتآجهود ١٠الحخارْتقدم 

;مثل القارئة، أفعال ن حم; 
•الضيق'محرج كرب 

:مثل ( همى،.حرى، الرجاء) شال' أ■ 
بربخم"أنميم.ص.

يثحمق.أن الأمل' جمري 
.أنزابم نضع' أن المثإب' ^ ٣١

(،مثل:وجمل قس عدا) كيا ؛^ ٣١١فعال، أ• 
أخداثمُ;ورق/أنشأالزم/م. 

;الأة)٨ من • - ٠١٠٢٠الأ،ّدوأ 

أاتأميه_،is رأدمد أأّ ةءأس اسهاكأسك§داصالآب 
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;مثل والذم، الندح أفعال من . حدا لا مس. . حدانعم. —
الم.1وقالأم>_م بس ٠ . الئساءح ح1اوا العالمُ. حالئ معم 

.لأحئذاءأمبلأءمل.;،دالانا^، 

:مثل ، الانثناء أفعال مجن : عدا لا. ح— 
.منهاالزائف عدا الميادى ترمح . ^ اهد؛١٣ ١١٥٠ما شيء 

*الأمر مورْ يلزم ما )ب( 
:الأم صورء تلزم التي الأفعال مضّ 

:مثر وانب_آ، طن بمنز : ب — 
مغاماتاك.عن وتحدث منلثآفدائا نب 

:مثر اع-لم، بمعز ت لم م— 
.وحهادأعشيدء الحناء ملم 

أفبمتنص;اءر ،وئثسم وا-مده صورء يلزم لا *وامحى • والنصرف، — ٢ 
والأم،، والماؤع ، الماصيى منه ياتى وهوما ت اشرف ام ت— 

.زخرفا ، منحرفا ، زحزفا , انصر ، ينصر ، نحر ت مثل 
ذلك;ومن فقط، والمضارع اياصى منه وهومايش •* اشرف اض ن— 
تشلُلا وهى ، ( ائملد • ئبى * برح ٠ زال الأبرار) ؛عال، ا— 

:مثل ، ومىّ ندها إذا إلا عرنتأ عمرأكانَكا 
,الثزوؤ مارد اهم ( تزال اوما ) الصثاعه مازالت 

االأية س الصزات. صورة 

ااسة1اءاعأأ1هتءادافيا1رءالآسميةماساسءءاكءدادمطه11ثضلأت 



.٠م.٠  البشرىالتقدم وسيلة العنمنة الكشوف ، نبرح اوما ؤ مابرحت، 
,الدرية الحوثِ فى نتناقس الخن؛ى \ذدإد' ( مائفتا اوؤ مافتئت 

.جليس حير الكتاب ( ينفائ، ما اور انملثأ ما 

تمثل ، المقاربة افعال س واوساك كاد 
رسولايكون ان المعالم يكاد . رمحولأ يكون ان المعلم كاد 

*محل أن الربح يوشلأ • محل ان الربح اوشك 
:مثل ، الثثرُوعِ افعال ص وجعل طفق 

•بخقُابرولُبممح • البئنولُيتدص طفق 
هامابيانا يلقى المدع يجعل . هاما بيانا يلقى المذع جعل 

اسلاصززواصل'اتاوى
:ونتني لأزم إلى الفءلأ يشمُ 

،به ممعول إلى يحتاج ولا بفاعله زكغى هوما ت انادزم فالفعل — ١ 
الن٠مموJبممُ ال1اعةُ ئموم و؛وْم » : تعار قوله مثل 

ّناعةٍ«را'عر بثوا مأا 

رريناج بل بماعله، لايكتفى هوالذي ت المتعدى والقمل — ٢ 
:مثل اكتن، او واحد به ممعول 

والمال.بالعلم مجدها الدول، نني 

٠٠آتة)س الردم •رئة 
اوت1وويةلأهٌداة  iSjaJIiاكهء تءاس 1ااسيية افيطابع  j^LiJاكامة اكسة 
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.للبطولأت بجلا التاريخ علمآ 
.خيرأ الصلح المتخاممين اخبرت 

ساتاو'ةُضدن

:فمان لمفعوين المتعدة الأءعال، 

انولعوهوثلاية والحجر، الميتدا اصلهما مفعولين ينصب همم — .١ 
^^وسياي;ا  )

;مثل ، ' jwr. زءنمَ . نب . خال' . شً 
.محريعأظئن>تأملورالخلم 

.غرورا العدو مخف' خننا 
ءالمن١ل سهلّ المجدّ ثع،-ا لا 

.واتحا الخيال الهكلُ زعم 
.حمايق الأوهام المحدؤع جعل 

سم،ييزرب( 
أض'،مثل:شصطم/وخو.

٥ِ َ ْس 

.منجاةالصدق رايت 

,مهوا0 الكذب علنتأ 
•وءزأ الطريق السام وجد' 
.رامحا الص الدامي اض 

.مسولاواحدا ممب ؛ ابمر بمعس ( ياي و) ّفعوش تمب ■ عم بمص ( د'ى ) ( ١ ) 

اثميت4أّئسهفي|ساهالآسمهةءاءحاكدءر11سمدسمالأاّيق 
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;أفعاو4 اكحويلءومن يميد نوغ :ص( )
:مثل ، جعل . حول . الخد . دخدَ . رد صم. 

٠ثلجا الماء المصغ صم 
.يوبا السج الخياط رد 

.النجاح ومحيله العمل المجد ئخد 

.نصرأالهزي٠ة المائل حول 
.جليسا الكتاب القارئ جعل 

افعالهومن ، والخبر المبتدا اص—لهما ليس مفعولن ينصب مم — ٢ 
;ْثل . ّال . مغ . متح . أغن . ألس . كما 
.وجمالا بمره الشجر الربج كسا 

•ظًمززلأ الأرض عَ 
.ثي، عبيرا النسيم وأغلى 

.وصماء رة الجو ومح 
.مالكريم'اتتاخيأ

.والعاذيه العون الله اصال، 

٢٥) ; الأية ص . الما، محورة 

1ات1نءمتمم،وط؛ (اكري اكعء قء1ءء 1سة1اءامتسداساءالآسمبم 
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القملئأادنة 

.أوالخئبيف الفعل؛باله،رم يتعدى — ١ 

أولم،يزيادونروش يه الشدول رلى يتعدى ئد اللازم الئلامحى الفءلُ ؛— 
;ض وا0، بتضعيف أو 

.صاب الصدى ونمص . صاحته المندى أئص . الصادي نجا 

اوالتضعيفيبالهمزة، يتعدى ند واحد، إلى اتشندى الثاsيى الفعل؛ و— 
اءدثمون،خم؛

خسالعالم ١^٠٢٠٠ الأءعلأم أفهم • إسرائيل حميمه العالم فهم 
•إّرائل' 
•سآاءّراتءا1 العالم الرمح، الأءعلأم فهم 

نعدياأوالضميف بالهنزة يصير قد مفعول1ن إلى المدى الفعل؛ و— 
رليىئلأه،عثل;

.وافياالبحث باته . الخ؛نصجيحا أعلنغ 

وئسمى*ته؛ الأول ال٠حرذؤ يزيادوالفربعد الفعل يتعدى كما — ٢ 
;مثل ، الثماعالأن ألم 

.الاحمار محمد جالس . محمد جلى 

س'الآقنال

علامةتقبل؛ لا ولكنها ، الفعل مغنهم، علك، تدل، هوكلمة ؛ امحل اسم 
*ءلى وينقسم ، علاماته من 

•ار فعل واسم ، مضارعٍ فعل واسم ، سماما اسم 
سهاك1مءس1سء1لآب11ضسسرب1دءهاكا;أبم 



-٢٩-

سص:الفعل ام 
علامايه،من علامة يقبل ولا الماصسى، الفعل معي عر يدل هوالذي 

;بمعتى وشتان بعل، ت بمعتى مهان I التانيث،مثل اوتاء الفاعل كتاء 
:مثل ، مت : بمض ومرعان ائرقا، 

.الاستعمار سيطرة تدوم ان هيهات 
•والجهل, البلم محن ا مك 

■ظهر محنى الص اءر النتحفا يعود ما -زعان 

تاوم_ضارع الممل -اّم 
،علاماته من علامة ش_رإ ولا ، المضارع الفحل عر يدل هوما 

!ومنه ، أوموف ، المنن أو لم ممول 
:بمعنى وى . أتوجع : آوبمعنى . انفجر : بمعنى ان، 

:مثل أتعجب، 
٠٠ l^-^Jلأ م»  ر*ا(( د1_هنسا ولا ،  ٠١
.الأءصنلاح سيل حمصون ممن آه 

.وحدها لثثسه يعيش لمنُ وى 

تالأمر نمل امم 
ءنعلأماته،كيا،علامه يقبل ولا الأمر، فعل مجلاي عر يدل؛ هوالدى 

;ومحنه ، التوكيد النخاءلبة،اونون 

.( ٢٣الأة) س (-ور؛ )١ 

ةءاس1فءأاسأدادوطهاس،،؛اسة1ك1سسءذاساء1وسمبم 
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آُبمين• كفأ • بمعى مه . امكتأ لمعنى صه . زد بمعنى لييه 
*ٌثل أئتل، ت • اشجب ؛ بمض 

قىتماديت . الكلام بذيء عن صه . الطرفي حيينك من إيه 
حىً، الصلاة على حىً . آمنَ الخد فعل على أعنا رثا . ،° uiالأذى 

.الفلاح على 

.المافة فعل،كالأمثلة امحم أمره أوو من وصع وهرما ت ا-الرتجر؛ 
نيلنم ، الفعلِ ا'ّمِ ءشر ش اسننحلآ وهوما ت والمأ-مول، - ٢ 

تالن-مإإيكون وهذا ، إلثه 

نرلش كما ، ( الرم بماض ؛) ١١عليك : مثل ومزور، جار ن ع— 
:الشاعر 

منكن،فمن هذبها نفسك عليك 
مذمجوماالدهر عاش الئمص مائه 

.حدهI بمعنى الكثأب ؤإليلثآ عنى، تتح بمض عض، إليك ت ومثل 
؛معنىوراءك) . ( تميم بمعنى ) ، ٢١أمانلش ت ومنه نُظرفي، ع— 

.انستأ( بمعنى مكائلف) . حسده( بمعنى ) الملم دونلث ( ناحر 
هوبال. امهلمه( أى ) ، احاك رويي مثل؛ ،  ٠٢٠ن ء— 

.أى)ائرُمحالجوال(ا.لدالَ،

لما ، أمر نعل ام يستعمل ، ءل؛-ك' أست : عثل ، ومرورا منارا تتعمل ( ١ ) 
.الشال 

*الثال ل يا ار فعل امم وستعمل ٠ امامك مح الأمل •' مثل ا ظرفا ستعمل ( ٢ ) 
.احاك رودأ ت مثل ممدرأ، سعل ( ٣ ) 

السياك1عةرثتءد1يااءااآسرهةأ1كردأدرعاةأأتأنءية اكم، قءاس 
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هع، وانجمع والمثى للمفرد واحدة بصورة سئشلُ الافعاو واّماء 
،الخطابث بكاف المتصل الفعل اسم غير فى وذلك ، والتانث التذكير 

.الثان ايئها او ، الولدان ايها صه ، اتنتأ ائتها او ، الولد ايها صه 
.النات أوأئتها الأولأد أثها صه 

الكافطابقت ، الخطاب بكاف نصلا الفعل م امحكان فاذا 
.١^ إلبجا . الكتاب إهز اص. ابمَ : الخابمول 

إلبجُاكات.. ١^ ١^٠١ 

Iالأئعاو امماء من والمامى السماعي 
منهايقاس ولا ، يصسغها العرب ص ماحوذة مماعية الأفعال اسماء 

،اُزلاI بمض ونزال اهمدر، ت بمعنى حدار ت مثالي على جاء ءلأما 
٠دترامحبعنى'.اضك 

.تمرق تام ئلاثى كنافعل قيامامن تش الصيغه دهذْ 
وانمننىالمغرب 

•ونبتية معربة دلى الكلمات م تنق

فىوصعه بتغير آخره شكل* يتغير هوما ت الكلمات من المعرب فَ 
مثل:الكلام، 

.ال1لأمُازالعالم 
.أمل^العالم الغيم إن 

او1لأمإلى العالم' يتطلع 
قءأساكدءرادرداد>طهأأتأنءبماس؛اكامةكءدالهطاءالآصي 
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.نتمُنن •' محبمشل 
ون'م'سبجث.
لمئ-ائمض/صث.

اوفيعلامضارعأ، اسمايكون قد الشرب ان يتضح الأمثلة ومن 
نىوصمم ضر آحره شكل' يتمر لا هوما : الكلماتِ من المض و— 

الكلام.
.مجددون الثن.ناء عؤألأء ت مجنل 

.مجادلون مورلأمالشعراء إن 
.^*لاءاكعراءنمرجيد 

تمثل مجبية، فكلها الحروف، أما فعلا، أو اسما يكون قد ت والمى 
لز.لن. أف. . محن . بلُ . حل' در. بى. 
توالأفعال الأسماء من المسايت، بيان لخى ي وفما 

الأسماءمن انننيى 
.. هو.، انت، ، انامجثل؛ الضمابر، - ١ 
.١٧. ؤنذم، ، محذات مثل ، الارصارء اسماء — ٢ 

.رى. .\ص ، ١^، ش، هى، : مم اسمئولة، ٣- 
•٠ • أبنَ نش، ، نا، ننُ ت مثل الش-رلخ، أسثء — ٤ 
٠.ريثق' كم، ض، ، ما، ننُ ت مثل الاسبمهام، أسماء — ٠ 

الظامرالاسم إماب يرب ( *ذاد،والونث) الل.م الم إل الاشارة اسم ١( )
•ت،الألفرنمأ،ربابءنمأرح؛ الم 

الأصمإراب يرب الكان( اسان، نث)والو الذم، للشى الوص—ول م الاس)٢( 
v؟lL: الم الننار  ،y  وجوانمأ، وبالٍا، ٠ رنما.
1اسة11ءامةوثمق1يطاوءالآسيرط1اث1مهه |اومد11ام>طة اكمء ةءاس 
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;عدا عثرما تسعان إلى عثر، احد من ، ايركثه الأعداد — ٦
والثاتئ، مرب مهما الأول، الجزء فإل عثزه؛ وائتى عثر ائثى 

• ٠٧لذا • إذ • الآنَ أس. حث.،مثل: ١^^ مص - ٧ 
مثل؛الزونخ، من ماوكب — ٨ 

،p ، ،مثل ، محن، بي>،َ ، صاحَمساء نهار:
نهار.ليل المح ممل 

.اء مصباح الصحم ظهت 
•بين؛~ين المش وخثر اتجنثان، يلتجم 

:مثل الأعلام من حاء ما — ٩ 
.ومحطام حادام 

•حمارويموّءءومح : مثل ويهِ( بلمفز) الأعلام من ماخ-م — ١ ٠ 

الأفعالاامننسص 
،معللماوالأمر ، الماصى -^ ٠٥١١هو: الأفعال مجن المبنى 
حالتءن؛زى والض-ارع 

،اوحمي؛وة  ٠٢٠الئوك!يدوثميانه بنون ناشرأ اتحالأ اتمل إذا ( ا ر 

:>فمسانض،.ثلملخضرذ ( ١ ) 
•ارمحع أمل .نرمر'اس!لذا تمثل ، المتتل, >فلترس : يإذا 

الناكق.ص والخمنة' المشنأ، س الثملآ اكراتٍارء نون' ( ٢ ) 
ضاس1فءراأسمداوب،وا|تاميهايطايءاااصء،ه اياعة امتة 
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عثل، أوواوالجماعة الأتتٍن ألف إلى *)^ ٠١١بمسد لم إذا وذلك 
. ٠١١ئماءّاا بلُ \ثن\ت\ ١^ -سل بى ٥^١ الغء؛نَ ئصس لا و٠ 

محءظيىص.
١٠٠٠٠

•مثل ، النسوة بذؤن امل إذا )ب( 

:.ثل ، كالهاتيّ : أسا1الأسال 
.. درالم. ، ١^١^١ عليك، م، مهان، 

أ'ماو'اسوالإمآب

ا،ماوُاص--ا

تجرآخرها شمإ تجرُ لا التي ص : م المنانمأ الكلمات 
اوأوالضم، اوالفئح، ، ١^٠^< من واحدأ، حالأ يلزم بل الزاكيب 

٠الماو ا"ماال هى وهذه أ*ر، الكا

:ذلك بياف يلى وقيما والموف، والأفعاو الأسماء قى تكون' وعى 
Iالاسم بناء احوال ( ١ ) 

:مثل النكون، على يني ما الأّنماء ن م— 
.رذَاإذ/ . كم' ض. س. الزى. . ث'ا. ائا

•( ١٦٩ت)الأيت س ممران. آل صور؛ 
اسهاكاسسأدسءألآبم»اسافءأصداو«ءطهأّ؛بم 
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;مثل ، الفتح عر يى ا م— 
.اء مصباح . عشر حمسة . الأن . كين • ابن • ت نا 

.ت/_مايىضاب،مثل;ش'
امس. هورلأ، . ءذ0 . انت ! مثل ، الكسر عر يبنى ا حم— 

;الفعل بماء احوال، ( ٢ ) 
!نوعه بحسب المنل بماء حالات تختلفا 

-: ئبمض 
بهاملتأ إذا السكون ءر نى بي( ار 

•ذاف-هلئى بلأمى يا ياّمملثح اقمح ! مثل ، الفاعل اء ت— 
.للكماح نا القاعددنا ت مثل ، الفامحلمن ( نا ور ا— 
٠مل ، النوة اونون """ 

وخمولاجهاله الر؛حالا رصع انئة ر —اف نش النساء ؤإذا 
;المح عر وبميى رب( 

انونعالعربي التاريخ حنل ت مثل ، ثيء به يتمل لم ءذا ا— 
.البمولأت 

ظلر ا حقوقهالمزاة تانتا مثل! ج التأنيث تاء به ستأ اتصالذا إ— 
.الأ،سلأمِ

.النبر قوى رفرمحا العلمان مثل ، الاثنين الص به اتصالتأ ذا إ_ 
;مثل ، واوالجماصِ به إذاالفم عر ويجنى ج( 

.*'"امآب، وحنن وهمْ طوبر المالمئاتِ وعملوا آننوا لخين' ا »

نوراحمد للشام الستأ 
( ٢٩الأية) .الرعد محورة 

أاتاسميةاد>ال1ه ءا1ءيف قءاس اوديتة1سطكتءدايطاهالآسيية 
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تالنمتارغ وحفحذ* 

مثل، النرو نون به اتصلت إذا المكون على ( ١ ١ 
.الاجتماعيم ايخدتز مح1اوان •شهرأش نشاطآ تجش اشاء 

،١١ة الثملالتؤكم نو0 به اتحالت إذا الفتح على وسنى رب( 
اشمظم،اكتلُتوأرر بآن'كان اتمالأشاشرأ؛ أوالخمنة 

مثل، العانة الواحدة اونحمر ، المدكر الواجد ضمير أوإر 
.منرته امرأحش تمدحن لا • س المؤ أحاْ المؤمن لءتْنتو 
.جاراتهافاط،ةَش1نٌرر و\هل0 

لأتض1ننوتزاين. وةتزاغه لسشرنكلًعاتل : ومثل 
.جاراتها إلى لتحنن فاحلمه رن والنم . فالونتأنوالحياة 

بارآكاناضإإس1اا>أاتمالأناثرا التوكيد ؛بتون ١٠٥١١لمغؤل فإذا 
النسوةأونون المحاطة، اوياء اوواوالجماعة، الاثنين، الق إلى 
:الأول،.ثل ة ّصالأحوال ءافى كان 

.لأسرن'اطالمَ . لأ•سناةاطازم
وة،النبنون لاتصاله الأحيرة الحالة ل المكون عر بيأ وكان 

لأست0ن'الفوالمَ>ى

افرر ننيأ اك،اأ كان  Ijjوتكسر •د؛و-ءة، •سيئ؛ نون ت الثماة المكٍارر نولأ ( ١ر 
النسوة.نون أو•مندأإلى الاض، 

٠ماكثة نون ت الخغعة التوكد ونون 
تمسوليلك t سنه*ا لاكتريق ال؛؛ركءاا دنون اكوو، نون محن الق زدت *ئ انه لاحقي ( ٢ر 

.م'الماروة
اكامقاقمدأيااهأاأسميةأستة اكعءءاكرد قواس 
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:و؛ج؛\؛يي 

بهيمحؤثل ولم الأحر، صحح لكن إذا ت الكون على بجز ا( 
,ثزئثه أعش مثلا لملأ اجمل° : مثل ، شيء 

اشزكنالطالثات أيتها : مثل اشرم، نون به أواتصلت 
.المدرسي النشاط ماعات جش 

:مثل ، التوكيد نونُ به اتصلت، إذا القح على ويبز )ب( 
.الت•جال صانعت فإئها الثدائف؛ على اصبرن 

تمثل الالجبر، معتلء لكن إذا العدِ حدفاحرف على ونص )ح( 
١١١ضث«٠Jاوالمنعظة يادءة_٠ه ربك <-بيل رر الغ  11

•■مرهم محا داغ واكاِج؛رائك، ؛ لمثل، 

:النون حيف على وتيز ( د ) 

تمثل الاثنين، الص به اتصلت ذا إ_ 
اهم'الالثنأمر>"ا:طلآف'التيروالهمض 

تمثل ، الجماعت واو به اتصلت و ا_ 

 — I ١٢١ئمرءوا( ولا جم-يعا اللم ؛حجل واعتعبتوا .

.( ١٢٠):.سالآة النحل )ا(مر؛ 
■شرر لأحمد الست، ( ٢ ) 
.(١٠٣؛)الأيتمن ممران. آل مررة ( ٣ ) 

سردمءحأأتأنءيتقءأءهاكعءأأوأأ،يت؛أكاسصداساهاوسمبم 
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:•ثل ، المخاطأنياء به انهالت، أو —
•الصرة بالمراءة ماائ> ممى 

:وامزالفعل 
.ته صه. I مثل ، الكون على يبز ما منه ( ا) 

.وذتئان مهان. : مثل ، ١^^ على يبنى ما ومنه )>-،( 
.ننرُخان'

حداو.. آء . إيه: مثل ، الكنر على نى يبما ومنه ( ج) 

تالحزف بناء احوال، ( ٣ ) 
تالحروفح من 

.نل/.لم'رو.لنُالثكون،مثل:نر ئيز ما ( ا) 

ئإ.. أو . إ0 : مثل ، ١^ عد نيز وما رب( 
•مند ت مثل المم، عر يجز وما ( ج) 

.الم ولأم الم، باءُ : مثل الخز، عر ييز وما )د( 

وعلاماتهالإعرام احسوال — ٢ 

:سموالأتاءاJنزنأنص 
,والجرم والم، والممب، الرفع، 
.وفرمة أصالثه علامات *نها ولكرأ 
;مثل ، اضثه ص الأب اش فعلامة 

نمندأ،لأمألأ 

1م1ة1كائتوقمقايا1هه1ااصمهةاات1مهة 1كءءاكود!يوطه قءاس 
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:مثل c الفسحة م. الأصليه الصب وعلامة 
إفالحارمَلنِْطر•

:مثل الكسره، ص المالأطه وعلامة 
لكلًجوادينة/

:مثل الكرل، ص الأصلية الجرم وعلامه 
اننثنمثالأمراض نحاربم فى الطب جهود تتونم لم 

;التالث الأبوام نى بجائها فنأر الفرعنة الأءعراب علامات اما 

القرمثلبالعلامات يغرب ما 

١—انثنى

مثل؛، اثنينِأواثنمحن على مائل، هو؛ — عرنتآ كما — المنى 
مال.وطالب عالم طالب ت يشعان لا مثهومان 

.طتارال يقودها ^صاطاراتِ 

^دسرمابالخر

حالةش ونون ألص آحرْ على يزاد أن الممرم؛ الأمم تثنيةَ طربقة 
;مثل واخ، ناشِاتجج ش  ٠١٠ونون ،الربع 

,ذميثان در؛لتان والسؤدان مصر 

حالاتجميم فى مكسور؛ النون وتكون ، دائم النصب حالي ش المش يام قل ُا ( ١ ) 
•الأ.ءراب 

ا1تانءهةادٌطه ءاوميهأ افء 1لهاس ارأميُية يثتءز انمامة الميتة 



•المكيىّوسنى سّجسمشت 
•المحل عر ّدين أعظم اموان ؤبمد العار المد 

المصوراما ، اكء؛ن تامحرعند •مرده ر يحدث لا المت١ميح والأم 
:والمنقوصوالمدويمحدثمحهاعداصزضاتّمتالهاتلي 

ئت؛ةائمور

رذاشَاتسوومحرررأست
أصلها^١كار، سننتواوا ، إرأتلهاردت أثثال؛ة لذاكانت ف— 

:مثل الواو، 
•ّءرْ عللهمار ستمحو عتؤإن الأعرج لهدا 

ث•ثل ، الياء اصلها رذاكان ويتياء 
مهديان.اكيان 

ت•حل ، ياء يماميأؤةأ\ رامه المتصور الفأ إذاكانت ؤ— 
اوتتأواكهادةُ: ، ١١ادصنٍينٍ رش اللم ييل مش 

•للوين  ٠٢٠سخان دألزارغ الخايع 
^تثمسنمرويانياحدثالأجهرءوالأدواتاللسو.رن 

ملمص.ا؛ مرتجان يرد٠ )٢( • النش : مدانمتحن )١( 

اسساهءدأياأءأسء،هأسء ءءسسرأسأومحااتعءه 



المئقوصىتشيه 
٠.0 م ، م ء

؛عثل ، بمتن  ٠٥٧٢^وياوْ المنقوص نني إذا 
*والثمافى الريانحسى بالثاط ممنيان النادتن إن 

دونبالحديث المتثناجيان ينفرد ان المحبل ائب من ليس 

:•ثل الثنية، عند ردت محذوفة ياؤه كانت ؤإذا 
الص.لإنمار  ٠١٠صاعيان والمحامي الغاصبمى 
.الصزاء دروب فى ُآا مه-تادوان الكثافان 

صة'اسوم

;همزتم إلى نظر الممدود لني إذا 

ثمثل ، حالها على بميت اصليه كانت ان ف. 
.للمن هايان المضتاءان المناران 

.للمن هائيان المضاءين المنارين رن 

*مثل ، ئلبتأواوا للتانيث •ؤإنكانت 
*البترول عن للنشب مجالان والتربية الشرفية ت الصء>ماوان 

ائرولعن سيب محالان والترب ب الصحراوين رن 

التشة*عند وردتياؤ٥ لكوين، الياء محذوف وعومنقوص ، سأع •فردها ر١( 
.كذلك للتنوين الياء محذوف و*رمنقوص ، تيني مقرئها ( ٢ ) 

اوثاّية ٥٠٠٠٥أ1كيف اكيء هءاس اسسةاكائس٠تيالهااهالآسمبم 



مثل، واوأ اومحلستأ ، همزت بقيت واو او ياء عن مقلبه كانت ؤإذا —
.الدهر صولة ردا ( يتاوان او)  ٠١١بناءان الهرمان 

.الطو1ةالسامحات مباق محي العداوان( أو)  ٠٢٠العداءَان تبارى 

دعرابهفى اسس ماثق' 

بهنالص ، النثز صورة على جاء ولكنه مثر ليس الألفاءل٠ا من 
:الأئفاءث٠ى وهذه زابه، إش 

Iمثل وثنتان، ، واثنتان ثنان، ا— 
حازمومتشير.■ نح-هيثا ض*ان اثنان 
والتمُا-ئلق حس : اثنان يزينه  ٠٢١نوادره قثى لا الخليق ّهل 

.ثنِاسنفلن زى الاّلة المقاومة عن ئرأت 
.لنليا ص لها طرد الألفافلالخثهلأ وهذه 

مثلللضمثر، مضافتين  ٠٤٠وكلتا لأ ك— 
الأمم.بناء أ-اسّفى اسأواكنءكلاشا 

•للثروْ قرى ممحدر وامحراعةَمم؛هما ^نماعةَ إن 
.سلتانِ)كلأوىإتا(لأطرديا

•الهمءياء فاصل ص ض س ؛ بما* )١( 
واو.الهعزة فاصل يدو، عدا س ت العداء ( ٢ر 

■الغضب محي نعل اذ س؛ول ندر ما دس باص• جم • بءإددْ )٣( 
.راعا؛وبالمش سل، راءا» بالمنرد محهما يخبر : وكنتا ثلأ ( ٤ ) 

ا1سةاكاطكءداساهالآسميءقءامماكدءءاكمهأ1درطةاسءبم 
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المقصورإعراب ظاهر\ءن>تآ اّمم إلى ( وكلتا كلأ ) اصيت محاذا 
:مثل ، وصاوما رنا الأك> على مقدرة بمحرلكت 

واحد,هدف على الثثمين كلأ رف 
. ٠٢١واحد هدف التعبين ليملأ 

الإصاقؤعند اسئى نون حيى 

Iالثلاث الارعراب، نىحالات فة ١١٠٥^عند المز نون ئحدف 
•ثل؛والجر، والنصب، الرخ، 

العرب.سط عند والهمات تلممى؛٠^١ 
لاJئرول،عفليم رنتاج ممحدرى والمدية الكويت اصحب 

د.-اطررشد.;

.)٣٣( الأة: س المحق، .رئة )١( 
رناّم الثاني ش ذكلأ ، الألف عر عقدو؛ بضعه مبدأعرمع الأول المثال فى كلتا ( ٢ ) 

•الألف على مقدرة بكسر؛ مجرور الثالث وش ، الألف على مقدرة بنتحة ممرب 
أرتانري؛اوءده أاكوغ، ايء ؛ءأس أو،سءأسسّزابهأوسميم 



المذكرالمالمجمع — ٢

بزيادوواوونوناثتص أكثرس على دل، عوما جم_عُالأومامُ: 
،ثل:ونون، ياء أو 

طني1ةمُاممئون«لأر
. ٠٢٠٠\وتقرض' يحب لأ الأ4 و ر٠ 

 I1لأنسهم' النؤ'منءن من اد-تنى الله ف د
.م'امحقَص«

ْثربمنجخدلصابم

حالةش مفرهمْ على واوونون بزيادة مذكر-النا جمع  ٠٧الامحزيجمع 

.(  ١٧٣) الأة س . انمتائات ّور؛ ( ١ ) 
٠(  ٨٧) الأية محن ٠ المائدة ٌررة ( ٢ ) 
.( ١ ١ ١ ) أية , التوبة مررة ( ٣ ر 
;المابم الذكر جع شروط ( ٤ ) 

أومنة.شا لكن لذا الجمع'إلأ سا الأم يجمع لا 
فلايجمعالتركيب، التاءوس حالياعن يكون وأن لذكريافل، كون أن ; العلم ويشراس 

ملما( فائز و) ٠ لموت علم لأنه ؛ ( زينب طا،و) ليس لأني ؛ ( رحل ) عثل البمع' مذا 
•*ركب لأنه ؛ ( ّتوثه محإ التام، لوجود ( *للحن ) : *ثل يجمع دلا لجواد، 

وزنءاى وليت ا التام س حالية تكون وأن لمذكرمافل، تكون أن ; انمنة ويدرءل»ى 
،( ننلى ه) الذي،ونثملأن( وزن) يلي ولا ، نتلأ،( •وتنه) الذي ( فعل أ) 

ً•ثل لموت منة الجمع مذا يجمع فلا والموت، المذكر ب ستوي يما ولا 

اسةاكاّقأئتءدأابماأرءااأبماسافءرأأمداضحااتهءبم 



•١^٠^٧^^' حالك، ش ، ١٠وياءونون ، الوبع 
،٣•

•رخو• النومحرت، 
حأنُسراشضالأثاىللأم اينجثو نناونرى هم 

•العايض العدالكامجمنَ 
f^JmAAر لايحاوث ّالما مذكر جح جمعم عند الصحيح والأمم 

منمها محدث والممدود والمتقوص القصور اما ، الأمثلة ش تشٍركما 
؛دلى مما ينصح ما البمع عند اكءٍٍر 

المشورجخ طريتاد 

الفتحةوبميت ، اش حذفت صالما مذكر جمع *المقصور جع إذا 
•مثل ، اد-قو? ش انمطوم الأكف ير دثيلأ ^ ١٧الس واو قل 

.|بجهُانلآ-خزانمالأءث'|"< 

>مالأن ١ )أحم( مثل منة ولا ، )ئابة( ض ، الظ»ُ لها اش المنة ولا ، رمحح( )ً 
لهمابمتوى لإ ■مء( ، >ءتور ؛ ض ولا ، >غكى( •وما لأن ، >ءااكان< ولا ، >حما»< 

الزنوهون وائم، الش - ش ، الدم -بمع ش ادا» مل نرمحا )١( 
•الإراب حالات جمح ر يوحة 

.• ابمتال؛ورصمد اض مر•،حدحد للتام المن )٢( 
االمة عن بالواوياة حمرمع ت والأءلون ، ( ١٢٩الأية)س ،  ۵١٣٠ّودأآل )٣( 

محالم.دم جع لأم 

قءسايىءءاد،بمأأدسبماأسهادأسأهءداياأمأأاسءّة 



.البلاد هم!#،j؛ للغي جين المم الشباب إز 
.محتلأروامحيمْ

المنتوصجمع طريقة 

،موجوده كانت إن ْ ياؤ حوذأا الما همذكر جمع المنقوص حمم إذا 
الثصبحالمز فى الياء فل ما وكسر ، الرئع حالة فى الواو فل ما وصمً 
؛ٌثل ، والجر 

رأ*الراح مع سيذمون النندول الطامعون 

٠راصين والمصاعب العمان النثحون دواج4 
الناهمضوف، اللم إلى الدابتن' من وكن° ، الحر محول محس' لا 

•المنكر عن 

اومماوودِجمع طريقة 

همرآهإلى تفنر سالما مذكر جمع جمع اءذا الممدود 
!مثل ، بمسنأ اصلبه كانت إذا ف— 

.الشام إصلاح فى براعة لهم  ٠٣١الرًفا،ون 
•المجيدين الثراثتن مجن إل 

•سالم مذكر جمع لأنه ؛ الكسرة عن نيابة بانيا، ز ز مم الأدني,*■ ( ١ ر 
.معاصِ أ;دبى نام وهو ، الكيار ازحمم- عبد ساع الجن )٢( 
.المهموز ( رفا ر الفعل ص هنا ارغا،ون )٣( 

1 ءاس افء ماس  iixjJl ااذابءا1أبمحةلثتءذ اكاّق اسيتة صيق
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همزهبقى أن جاز ( الواوأوالياء ) أصل عن نغالبه همزقه كانت ؤإذا —
•ُّل ، واوا ملب وأن 

•الحرب ( اوالبئادين ) البابين بتراعم تشهد الأرم«لأمية الاثار 
•العرب س ( اوعداووف ) عداءون الدولية الناريات نى يثترلث 

تمثل ، الممدودة التابث، بالف ينتهي باسم المدكر سمى إذا ؤ— 
.الجنع عند واوا الهمزة تلت زكرياء 

رعرايهفى المالم المذكر ئلخق'بجمع ما 

اعرتولكنها ، السالم المذكر جمع ثرومحل تتوق الفاظلم نالث 
ومن، بالياء و-مت ومت ، بالواو ورفت به منحقه فاعترت ، إعرابه 

الألفافل:مذه 

:مثل اصحاب، بمعى اولو ( ١ ) 
•اولوالممل الناس ص الفضل يعرفُ إنما 

.لا، الأناب لأولى آيات من بياع كمُفى 
.فعلين نصالآ الخالهن مجد I مثل ، رآ، عالمون ( ٢ ) 
زثوالبون التال، » : مار توله مثل ، ار جمع ، ؛!ون ( ٣ ) 

.الن1اةالدن1اأا'ا،

المذكربمسر ملحق لأنه الضمة؛ عن بالواونيابة مرمع فاعل الأول المثال أولور ( ١ر 
-الكسرة ص نيابة باليا، مجرور الثاني المثال يى I أولى وأ الم، الم

•الخلوتان جمح يثو' ومو ءالم، جمع )٢( 
.(  ٤٦) : الأية من الكامر. مور؛ ( ٣ ) 
أاتانءرٍة|لهدإء أ|لمأو، اكيء قءاس الإميءهة دثتءد اكامة اا٠ين٠ 
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فىالأأتاواثٍة تبمتذ : مثل ، نئن جمع I مبمون ( ٤ )
•ه-رٌتبءن•

او!تون.\دو\مط\ئوش مدت4 م لس 

١٠١٠^٥١^ مد أن ييأ ولأي ' ٠ إرلأُوداغ المازوالأ*الون ؤبما 
أتنقه.له رسم ش الدارس ح الأتلض اشترالأ 

:ئل سمن، عشرين'إر أمماءلالتقومس ( ٦ ) 
الميهق.النجزات ءرنُ الي؛م؛ون القر)، 

المدمرامايمجمغ من الهون >دُدت 

J،»M V-ون ؛Jمفوعاأكاث،  ٠١٠٣، اصمأ إذا السارم الميم جع ا
؛مثل ، امىمورا شريا أم 

٠صايوالآجٍال المتشون 
٠الأ-قإل صاض العالمون أصح 

•النامحمحن ترمحم أثرش التييق ال؛راءج لمتذيص 

•-)دهم(اكارM>،' ادتا)١( 

aalfi  1 اسرأ1دأيأ_iU ميتء|ى،قوه؛يد|يط|رٍ||اسيههات1نء،ه||
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النائمجثأالمؤنث — ٣ 

وتاءالق بزيادؤ اثتمحن *ن م على عومادل، ت النالم نث المؤ جع 
؛ ٠٣، ٠١١علىذرمحْ

.الصوت مرعه مرعتها تقوى طائرات ظهرت 
 I١٢السنان يعص الح<نتات و إ! ،.

•الرحيل زوجاُتث ص البويم الأحاديث د/ي'كؤو'ص 

ءثريةةُجتده

الصالمنوم آخر عيم، يزاد ان ت النالم المؤنث جمع 
.اشتر ؛ى المموق بجاتزؤ الرسات ظفرتّ ؛  ٠٣، وتاء 

ت*ثل ، ئاءحغرئت آئهمْ كان إذا ف— 

;^ الم_IJLثرj*Jجمع  ٢١)
تيش  ١٠٠الأسام س الج،ع عدا بمبمع 

.رمحع •ريم— ساد— محني— : •ثل ، اءادمالإناثرمحفماع م— 
ست.جمالة، فاءلمة، : •ثل ، ماختم؛التاء ل ك— 

.»سما• ، ءذر دى، : .ئل ، أوانمدودء اJغمورة اكأنٍث بألف _كلي,اءتم 
طد *  ٠٨■؛٠ •؛ا،أءادء، ( سلان ) لزن ض *ذكر• كان ما المغمود؛ التأيث بمفي ءا"مئم الأ 

،إنهاتجمع٠ يما• ، •ثلءحمراء ٠ ٢ أشل عروزن) يكر* كاكان المملودة الناس يمحق ختم 
مر.جمع 

•هض • حم • جاع • ۶بملاش ؛ جسهام، تتول 

•( ١١٤)م،الأة: )آ(->وءعرد• 

أأدريأوب،وأأتضلأر ٠٠٥مأس!1ي،ارءا|اصءبم  ٥٠٠٥ااسةادامء!
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.الأمو|ة بحنان الأطفال، يسمملن' المشات 
ثمؤ جمع جمع لذا ، آخروٌمءر فى يحدث لا العنمحح والاسم 

الجمععند فيها فيحدث والممدود والمقوص المقصور اما ، سالما 
!يلي فيما سنها ثغييرات 

ّالمامؤَنث جمع اتور جمع 
:الياء( الواواو أصلها) إلى ردت ثالثه المغمور الم كانت إذا 

اشاٍلالأءذار.شاركنَش الرًنيات'لأء 
ثاركنَفىصهم/

;مثل ، ياء ئللمث، فصاعدا رابعت المه كانت فإذا 
٠صدى الدكريات  ١١ ^.

.الثناطى' على المنتديات رو 
.ان1نثديات فى الخدمات 

،،*ايمأ4ونث جمع المنقوص جمع' 

محذوئنكانت إذا وردت ، بميت موجودْ المنقوص ياء كانت ذا إ— 

.اتواحاتِ أرض ئروى  ٠٢١الجاريات العتون 
.؛ ٤١حال1راص1ات الأرض ُقاع فىكثمس 

.ث لمو علما ( رصا ) جمع ( ١ ) 
.علما )محيى( جمع )٢( 

.الجعع عد اكاءِ حيف بعد مفرص ام وس ( الجارة *مريعا) ( الجاريات ) )٣( 
.٠ حيفناياؤ *نتوز ام رم ( راسٍ ) جمع ( ٤) 

أاأسريقالهطابع وثأنءز الهامة الميتة للهويلأت الهيء ق§اءع 



مائعاجعع«ؤتث جثأاسدود 

؛صزته رلى نفز صالمآ عوتث جمع الممدود جع أريد إذا 
•ش ، بمئت أصليآ كانت ئءذا __ 

.الحديثم البلاد عمرت 

؛مثل واوا تلست، للتانيث زاثدة كانت ؤإذا 
.اسمانمحراواتظجم|ماقا غزا 

اومحتعمز0 بمن، ( الواواوالياء ) اصل عن منقلبآ كاك ؤإذا 
تئل. ، لأوأ 

،٠صماء ر جمع ما اوسماوات ناءات 
.لمؤنث عتما ( وتاء ر جع م، اوالوفاوات الوتاءات 

امائععؤتث ادوّءرجمع ايناكن الئلألمى' جمح 

،واوي ، صاؤى صحيح حرف ومش ، ثلاثئا الونثا الأمم كان إذا 
وجب'قي*\سميى، وزرة ، ومجدة ، وركعة ، نقرة ؛ •م؛؛وحئل 

تالمايقأن الأسماء جع تى مول، ، الجمع ش الثاني 
.٠١١رعرات • سجدات . ركعات ٠ هفأرات 

:يل ملة، حرف وث اوكان ، ضسن يل منة، الثلاثي مدا كان إذا ( ١ ر 
مات.جوزات، مخان، ت تتول المبمع، محكنتالمحن؛ى وسغة، جووأ 

لثمامحلمحاءأتاالمن جازنكص ، حم؛ •ميعت. : *ثل أوضوا، شورا أرك ؤإذاكان 
•حجرات حجمات، حمات، • ميعات ميمات، متمات، ممول ، نلهاما 

1،ت1مه!1ضع1ت ر|ومد اكيرر م|س |سةاك،مةاث؛ءداابمااها|أسءبم 



راثهرهم

!تحار قوله مثل ، بالمة السالم الموت جح يرغ 
1راااولأدهن زُبزَ 1واتوالدات 

:مثل الكرة، ويجر وبممب 

واكأملالمر >'ءكشرةممعوانى زان القرآن ئزأر 

.ساهماساات الحاجات يدئومن 

اسالآثاأاسةُ

ذو.فو، حم، اخ، اب، ت ص الخمسه الأسماء 
الإئرابرعرابجا 

;مثل ، بالواو الخمه الأسماء ترغ 

مك'-"ر'اس.
.الشدو واناكَفى احوكَس 

.ئوجءكَ نمكَ.أم 

.( ٢٣٣آية)• )ا<-رد؛المة
.مالم منث -بمع لاك الضة؛ ص ناية بالكر؛ صرب به شرل آيات؛ أ ٢ ) 

،^١١طى مض إن والكاف'مضاف الضة، ص بالوادمحابة •رمع بدا ت ابو )٣( 
فىىءل-م•

أسةاكاسسدالهطاءاوبةءاسافءأ1دمد1لهحاوتضءة 
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لأئضضكّص.
٠٢٠٣٧٥واحوالبمهامحفى امحمِيبم دوالنملٍسزش 

:•ثل يالألمي، وئنصب —
أوأثاك'أإصك.

.ذو١^٠٥٠ القظازٌ الحربث أخا إنا 
 j؛Ci_'ك.أب كأن

لعوالثرل.عن ثالث صنُ 
صفإن'ماآرمأنمد'دا زيمه راى؛ذنذا ذا كنت إذا 

:مثل ، يالياء م ي— 
.أيامعل4الث،لأييلشم كم 

اوتؤُسرآ0نم.
أميالثأ.اومأ*كائة ؤح،هلئ، 

بيك.من تمحقي أن ؛؛-j^ المول، زنٍ 
الحاج.همونايزى كص 
:بالشروطالأي م الإعراب الخمه،يا الأمماءُ ذحو>ب' ولا 

.( ولانبمموص غءتذا0 طرد،) تكون ن أ— 
.مممغرة( نئز،) تكون ن أ— 
المتكلم.ياء لم مضافة تكون ن أ— 

الأمظن.م •؛نلرالنم دماءبميم دس الكلام، شنس ي؛كئم لمن دعامت جملت )١( 
)٣(. )٢(.

م1ءءاانمءأاكأد1سههااتمبموهتءاداابمااءءا|اصمه اك1مق استه 
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•مثل ، المنى إعراب اعربت ثنيت مإذا 
•عليك نصل دوا ابويك إف • عليك نصل ذوا ابمواك 

:مثل ، الجمع إعراب' جمنت°أءرست وإذا 
.رتالث ذوى ارم  ٠١٠■ ٠ إخوة ابمومنون ئتا ر* 

تمثل ، بالحرلكت اعربت صغرت ؤإذا 
لىمفر؛ءىّمات.

:ئل ، الفلاهرةبالحرلكت اعربت الإضافة عن نمت ؤإذا 
•العرب لجمح اغ كزآع-رش 

مثل، الياء نل ما على مقدرة بحركات بت اعر المتكلم لياء انحيفت ؤإذا 

•الأصغر أحص على واعطف ، اعرَ أض احترم 

 ٠ i — المر'فمن الممنوع

:منءنِ إلى التنوين جمثُ س المعرب الاسم ينقم 
:مثل ، الممنوف، )ا وص ،  ٠٢١التنوين بّنلخيىآخرْ 

.الر>نلأ(ارا؛ قيه من حنت، قد رمول، رلأ نمحمد ما و» 
المرقمن الممنؤع » وينس التنوين، آمره يلص لا وؤحمء 

.(١٠)الأية • الحجرات صورة )١( 
.المتكلميا، ثل ما على مقلرة مة بدأمرفوع ر؛ )٢( 
.تكتّاولا ءٍرالوف، ض ، الأصمآخر فى بها ينلق صاتمة نون اكوين )٣( 

.(١٤٤)الأية . عمران آل صررة ( ٤ ) 

اكامق1ضءدالطاءاااسُيةاسة اكانءي؛ أاّف الم ماس 
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انمرفمتع أحواو 

الأنينالنم المواصع هى ال3نتف من العالم يمنح ا ا ر 
.حكي . سعاد . فاطمة مثل ، مؤنثا علما يكوي، ان — ١ 
.معاوة' . حمزة 

.بارعة صأءميه سعاد ت تقول 
.المحمر القي فى واصحة براعة لمعاد 

دعد، مند مثل ، الون؛و محاكي ئلأييا المونث العلم 'كال، فرذا
:مثل صإش، وحار ، من ث حاز 

اونزلىً.اكJير تجد ( اوهتر ) هنئ 

لأ_راميمإدريس. I مثل ، اعجيناعلما يكوي، ان م ٢ 
•ء تتقول رنييس، سمراط. . ينقوبح

 W بنن راث ص•
.ذائءةٌبرضءسصرْحرط 

مودئوح، مثل الومعل، ساكن يلاثيا الأعجمي العلم كان فإذا 
تتعار قال صرفا، لوط. نام. 

.، ١٠٠لألوطارنَالنوص 

مروان! مثل ، ونون الص آخره قى ّريدأ علما يكولآ ان — ٣ 
تقول، سدوان , عفان . عشان . غاز . ءدئان 

٠التاثٍاوين الحاشاء Jال!، ل عق بن عثمان 
•رائعة بملولم معركأ سدوال جزيرة ثنيت 

الآة)ممأا,لةانماظت.

A_JI  أثتءداابما1يء1اأعيمياء اكامحقaclfi  ااثاّهموطه ءاوموأ افم



 -٠٦ -

،يزد ، احند *شل؛ ، الفعل وزن على علما يكرف ان — ٤ 
تمول، يثرب ، ئدر ، ينح 
.يزب سس المنورة المدية كانت 

•الحرالأجمر تج؛طيى بمتجع 
،حضن٠توت ؛ •ثل ، علمامركاتركسانز-؛يا يكون أن — ٠ 

;تقول محويورك، س،  jy.بررّمد، يع-ل؛ك، 
خالد.كفاحها صعيد بور 

حالي.كفاح صعيد لور 

وش،ور، نم، ت مثل سل، ^ن على علما يكون أن —٦ 
:هول جحا، نزح، 

•عليه ينام ما حم على عهده ش الشورى  ٢١١٠٠ننر أتام 
الأنةالثلأة الموامحع النتفش العنمهس وئمنع )ب( 

نفهمؤ دى الم( نعلان ) وزن على ة صفتكو0 ان — ١ 
فنشص(،مثو:

صولريان، جوعان، عطشان، 
.الننرنمه وش عطشان يمح كالحوت إة4 

.جوعا)، وجارى ثبناو اييت لا 

زحاتآ()رحال— ؛ ض ( ^١،* ) ص )سالآن(امميى»ؤ وزن على )١( 
•انمرمث من بمنع لم ( معانة ) ص محبمؤ ، الميل لرجل ( معان د) 

أسهأكاسصد1بم11ء1وبمساسءأ1دءداو.رءه1اتعءهة 



_OU_

;مثل ، ( أنعل وزن) على صفة يكوف أن — ٢ .م . أخضر . أنظم . .إأ-نتح ِأنضل 

:الأسالآتٍان صلأس تكون أن - ٣ 
ومعشر.ر وعظ ومنى، وئناء وموحد، حاد ا —
كذلةُام,ضُازى.و— 

إوآحدأ وامدا اى ر أومنحي احاد، الفصل الطلاب يحل 
امحن(.لجتلممأوظيى)أىامحن 

;تعالى وقال 

.ا-؛مأاآا أيام مى صفرنبد٠ مفمثريضأأوعلى كال نن فا 

;الأنة الثلأة الأحوال فى المحزنخ من كذلك الأصم ويمح -( جث 
مثل؛الممحورو، التأنيث بالف، كايأمختوما إذا — ١ 

تقول؛٠ حش • بمري • حلمى 
^سمسسورنَ.

.الأة)٦٨( الماء.)ا(-ورة 
.( ١٨٤)الأية .الر؛ م;،• )٢( 
.اهثرةعن ياة الألف على المرة بالمتحت مجرور إله مضاف : ملس )٣( 

1ات1؛ء،ة ٥٠٠٠٧اكعءأادمدقءاس اسملاك،ئصداس،هاوسمه 
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;مثل الممدودؤ، التانيث بألف مختوما كان رذا — ٢ 
;تقول ، أصمياء ، ^١، ٠١. فناء . صحراء . حناء 
,كثيرون ثننرا، الحدث العصز ض نبغ 
.شمرهم ش جددوا الحديث العصر شمَاءَفى ص كم 

ألصثاث جمع كل، وهى ، الجمهمع منتش صيغة على كان إذا — ٣ 
!مثل ، محاكي وسسطها ثلاثة او ، حريان بعدها زائدة 

.أ،ناءفير . نصائح . صنواحب . صحائف ، مداغ • نتابل 
Iتقول ، نناديل . عصافير 

.الممدم هزيق على مشاعل؛ العلماء 
.الممدم ريق ض كشاعل العلماء 

المرقمن الخمنوع رعرأب 

ويجر، بالمثصة ويتعب ، بالمنة المرق من الممنؤع يري 
مثل، وا1لآرصافة ( ال ) من مجردا إذاكان -رؤ الكعن محابة بالفتحة 

.صورة نع أن فى والبمك النيل بجن عب جمع 
إلننرَكانمي'ضة/

.امحرسالآم_ية تاسسس فى الفضزالأكير لنم 
جن( ال ر ه عليتأ ادحلاو \مث3؛ محن الممنؤع اميف فاذا 

•مثل ، بالكسرة 
.فتدكها ، العدو مواقع على الهنايل قاذفات نث_ذضل 

ااآسٌي؛اسطاء اا؛ءد اكا٠٠ اسيتة ا1تانءيق 1لهداة اكعء هءاس 
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او*تتونالاسم من القوين محد*م 

الاتٍةالمواصع ش وذلك ، تحيفتتويثه ما له يرض قد النون الأمم 
،ٍ

•مثل ، ( ال ) عليه يحل ان ( ا 
,ئنأ *ؤ محن ، ن1ثشار ١^ 

.لنن؛|ارخمسن 
،ا.َ :*ثل ، انينعمضّافا)ب( 

.^^آوحونروادفىالآجت*ع 
اوننغعِ.رواد الممتلحوو 

تمثل آخر، عالم إلى مصانة ( ابن علمأءوصوئ؛الفظة) يكون ان ( ج) 
,الن٠تالولأ الاله ّءف 

الننالولأ.النم صيف الولد حالوبن 

أسالآدتالأاسةُ

الأمةالأفعال وعى الحننة، الثمإيرالأفعال بالعلامات منايعم/؟، 
Iمثل ، الأنين الق تتهملأبه لالغافحص الضاؤغ الفعل — ١ 

.^٠١^١^ واشمات النيل 

مثل، الأنين ألف ضذ*و* االنحافاحٍن الضاؤغ الفعل — ٢ 
,الكريمة النثل على ئأءرصان انتما 

.ثل، واوالجماعة به نتمن للغاس الضاؤغ الفيل _ ٣ 
ويمس؛فن.يحزفون، كالشمؤع المعلمون 

1اتعءههاو،ءأ1دربم!لهطه  as\§iسءدأساءاوسعء أضاعت أمته 



:عثل ، واوالجطع؛نصذ*به للمحافحض المضائ الفعل — ٤
.الننئنتل امانة تحملون القباب ايها — انتم 

انتئرين; مثل المحاطة، الذيصذءبهياء الفعل؛المفاؤع — ٠ 
وارديك.

ألفأI يه ايصلت مضارع فعل كل I ص ترى كا الحننه ئالائمال، 
المحاطة.ياء او ، واوالجماعة او ، الاثنين 

انسه

،بحينها وئجزم وممب ، النوزرا؛ بشون الخمه الاشال، ئرثع 
•^• ٢١يحالفا لم بالوعلو. يما ال يسرني — بالوعم هث؛؛^،١^ •' •ثل 

تقصرالم أنتما . واحبث فى تقص_نا لن أنتما . الواجب وديان أشا 
لممم . رؤيله يوئوا لن مم . بالفضيلة يتمتكول مم . واجب ؛ى 

صغش لنُقوايُا انتم • الومحلن نمل تمثعوو أنتم رذيلأ. يمدوا 
•الوءلنِ متشل صغ ش ماوا لم انئم • الوطن, نمل 

سبىلم أنب اتخامالين. تمنؤص لن انت أنتٍتضءنَالأجال. 
•ايءامحلن 

.•يرحةتكون' مرما ربعد •كّورأ، تكون' الأنين ألف بمد النون )١( 

1س1قاك1مقوصداساءالآسمبمأ1دءد،و»ءطه 1كهء قءاس 



مجمل
اضرمهالإتراب .ءلأَئت 

;الرقع علانات — ١ 
;الفرعية العلامات الرفع فى الصمة ص يتوب 

:تل ، ام الندكر جمع فى : الواو ( ا  )
.العانبؤأ التثدم عماد المحزعون 

!مثل ، الحمة الأسماء وفى 
.بمة الار الأئمة أحل حنيفة ابو 

:مثل المش، فى : الألم ^ب( 
.باورً ص أحق 

!مثل ، الخمسة الأئعال فى النون نوت ]ج( 
.النصح ئحالصان ائتما 

أئثمْممنوناكح/
كأضنَافنح/

تالنصب علامات — ٢ 

;الأتية الفرعية العلامات النصب فى الفئحة ءى وينوب 
:مثل ، الت الأمماء فى الألم ( ا) 

.غير0 |فذنل الناس اغرف النصل يا إف 
؛ْثل ، المقر فى اتاء )ب( 

كثفَالإبماكحن.
التانءيقءاكمد4 أكدء وءأءع أاآسزهه فثتءدايطأبع اكامة 
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•طل الماثم، المذكر جمع وش 
.المناين الهضق دعائم س \دلي1ذرس إرنٌ 

•مثل ، المالم المونث جهع ش الجرْ )ج( 
 I٠١ئرويها،؛مغيرعند رذأالئت|وات الغوى لله ا .

:مثل ، الخنانالأفعال فى النون حذ'ن، ( )د 
. ٠٢١ئحثرن!بتا ئنم-موا ش المن ئنالوا ن ل٠ 

م_نلأماتب:

الأتيتانالفرعيتان العلاعتان الم الكسروش عن يتوب 

Iعثل الخمار، والأسماء المانم، الذكر وج،ع المس، ش الياء ( ا ) 
■الخاجو وزى والأترمحن، للوالدين، كان ما الر خر 

تمثل انمرف، من الممنوع ش الس )ب( 
٠مشهورة تاريخية معارلث فى العرب اب٠لال، انتمر 

:الخزم علامات — ٤ 
تالأنتان الفرعنان العلامتان الجرم فى المكون عن يتوب 

•مثل الأخر، العتل الضائع الفعل العلزمن حرنر حيف ( ا) 
ثتوانولم الطيمز، كنوز عن الكتفؤ ش يهدا العلم نال، لم 
امرارها.بعد ئفض لم ذللث، يع ، عتهاالحث فى العلماء 

الأيأر؟(.س ارم• )١(-رد؛ 
■الأية)٢٩( س • ممران آل —رئة )٢( 

1اآميييةايطابء يثتءد اك1مة ا1سة اكانءيق موطه ءادموأ اسء قواس 
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;مثل ، الخمسة الأفعال نى النون حذف )ب( 
•الغدِ إر الءومِ عمل و"ما لا 
•الغد دل اليرم عمل وحروا لا 
•الغدَ در اليوم عمل وحرى لا 

والإعراب'اضيرىالظاهر' ا>نرَاب 
لأنه؛ الكلمات آخر على تظهر قد ءرينها اش الإعراب حركات 

آخرعلمي تظهن لا وند . الطاهم الإعراب ونس ، بها المحُ بمبكنُ 
هذهنميت وصدئذ ، اللسان على مله او ، بها اظق لتعذر الكلمات 
٠التقديري الإعراب الحالة هذْ فى الإعراب وسس ، الحركات 

:والقليرىمناصعُ الظاهر الإعراب داةل*س 
الظامرالإعراب مواضع' 

:الأمة المواضع فى الإعراب حركات تظهرُ 
والجر،والصب الرئع ت فىحالات الأخر، الصحح الاسم — ١ 

•وقوك يم ل الشداثد يواجه القوى الرجوُ 
تمثل الياء، على الفتحه لخق الصب حالإ فى الخقوصى الاممحم — ٢ 

الح؛ركماع-لهِ.فى الناص رن 

والجزم،والصب الرفع حالات الأخرل انمححِ الفعلِ — ٣ 
تّثل 

ليخيغأنعته ينتن أن الحديث ار الامتعميح-اولأ 
.يهئنحيؤع لم ولكنها الشعوب، 

غءاساو،ءوابوضط؛اسيةاوس«اكأءقو؛تءدأساءاراب 
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!مثل ، الئمب حالة ااوا>;فى او بالواو الأحر المعتل الفعل — ٤

.النمر بئر أهدافها وتدنوس ، جمانها امُ محي لن 
اثمديرىالإعراب مواصع 

Iالأية المواصع االآرءرابِفى حركات ئندر 
امحثعراب،حركات آحرْ على وتقدر المقصور الأمم فى — . ١

ءولهٌمثل ، بها النطق لتعدر ( والجن والعب اكلأت:)قارتي 
محمحصءمضِ،ُم"محشاما

. ١١١٠اّنمَرلأالآش نح ٠ : عالى وقوله 
فإن، والكسره الضمه أحره على وتقدر ؛ المنقوص الأمم فى — ٢ 

والكسرةالضمه عليها وقدرت ، ئندفآولم ياؤه متت بال *عرفا كان 
مثل؛، بهماالنْلق لثملِ 

ائنت-متادى.عيرللمتطJ ولا وال1ا»«ص، يندر١^٠^٠ 
علىوالكسرة الضمة قدرت لتتوينه المنقوصر من الياء حدفت ؤإن 

;مثل المحذوفة، الياء 
.ولأعذرلمتعمدمتمام ، ئاس ينذرنحطى 

ا/لآنعرابحركات ومذر ؛ المتكلم ياء اءلى المضاف الأمم فى — . ٣ 

•صدائض على مرصأ منفض يحب محديقى 

.( ١ ر : الأة الأعلى. ّور؛ 
 jايالم الذم دمع الش، ر ض•

ا،سةالأسسءداسااء1رابٌأساكّءأ1كءذمءأ1؛11ت1؛ءهة 
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ر0الحاش ض الألف الآَ الممل المضارع الفعل فى _٤ 
. ٠٢٠٠(الخلماء مائه ص الله  ٠١'بخني إثما رر I مثل ، والمس، 

-جهدَْ الخير إلى رص يثر ان المرء على 
النط_البئتم ال عااجهِ وليس 

;مثل ، الرفع حالة فى الياء بالواواو الأخر المعتل المضارع فى — ٥ 
.لعمله ويرمى k بحالمو المرء مو ي

ماءنرمئذالآّ

إحدىا'و كان واسم ، والخبر المبتدا I هى الأمحماءِ مرفوءاُت، 
.الفاعل وناب ، والفاعل ، أخواتها أوإحدى إو وخر ، أخوانها 

;المرفوعات لهذه تفصيليه دراسة يلي وفيما 

افلمتاو'أواس

لهاوهازْالجملة ، باسم نبيا الاسمية الجمله ان تقدم فيما عرنت 
;هما الر؛كنان وهذان . معأ بهما إلا معناها ينم لا اساسئان نان كر 

,والخبن المنيا 
.غالا الجملة اول فى يفع ، عنه محدمث، ٌرذوع اسم • والمبتدا 

.الخلما،( ر : وفا•،٧ لسر الألف خملى المقدرة القمم عرمِع مقارع فعل : يخشى )١( 
 )٢(hy  ّ( ٢٨)الأية ص ■ غاطأ■

.لكدر •ءالبى"الألف الفلزة مصوب'باكحق فعزعضارع : بص )٣( 
اوتاّيةلرا1ءيد اكء هءاس اسصقاكاطسءز1فيطاءالآضيق 
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شيمجمله إ مع به وئم المسدإ، عن به يحدث ما ثيتين- 
;كالمة فيها البدا ، اسمية حمالة « الرجاز » ت فجمله 

.أا حيوان » والصكالخه I لمرجان ا ٠

انشرأنواع 

:ثلاثةالمص انونع  ،ُ

!مثل ، حمالة شبه ولا ، حمله لميس وهوما مقرئ ( ا 
.صديق الكناب 
،( التانيث او التدكير ؤ : الئوع فى المبتدا طايق المقرئ والمص 

:مثل ، ( الجمع أو الشية أو الأءفراد ) : المدد وفى 
المدثان, متئافان الفرقان . نعمة الصج . زيب النصر 

مجثافسان.

.منتجول العمال , رحيمان الأمهات . محللون العظماء 

:مثل ، اوفعلية اسمية حملة رب( 
.الصادقة الاءلفه ألماصه اطر 

٠الئم>را من )نبع المعادة
.■غنه٠ا الده؛ر صولة ردا الهرمان 

فسحةها ارحاؤ صحارينا 
ونطايفهإ، بالبتد طها ير صمير على الخبر حملة تشتمل ان ولأيي 

.ازبقة الأمثلة فى والعدد_كما الزع فى 
:مثل ، والمجرور اوالجار وهوالظرف ، جملة شبه ( ج) 

.الأمهات أئدام تحت الجنه 
يدلصغ من متتقبالل 

اأمأةأكاسمكنءقأيطأءالآبتنأوتاتءية ءانمءف أفء مأءع 
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JUw  الخفو

تمثل ، يتعدد وتد ، غالبا واحدا الخر ياتى 

.شامكاب زيدوف بن ا— 

.صائنة الأطوب قوية وحاط؛ةُموحْ ا— 
انمسدروالخمربين الترتيب 

,باك مت كما الخن ويتاحر المبتدا يتقدم ان ١^٠^^ 
،جمالة شجه الخبست كان إذا المبتلإ على الخبر يتقدم ان ويجوز 

تمثل ، معرفة والمبتدا 
.الثلآمةُ الت1نى فى 

أكثرهامن مواصع دإ؛5، المشعلى الخر ديم تقيجب و— 
نمقي

تمثل ، نءرْ والمبتدا ، جمالة شبه الخن يكون ان ، ا ر 
>واجات وعركل* حقوى ض* 

• ٠٧٠»ونوقثملّ>ىضشم 
كاسماءالمدارة ا لهالتسى الألماقز من الحبت يكون انأ )ب( 

الأممهام،بل:
,»ضسمصأاأأ

؟انت« كنف 

•الايآ)٦٧( س • )١( 
(.٢١٤سالايآ)ور؛الغرأ. )٢(- 

أأومداا»ءحاأمم»يةاسر أسةأا،،أسكءدأساءالآب 
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مثل1، الخبر بعض على 'يعود صميز إ المبني فى يكون ان 
iء .آملوبه السسررى وللكاب -، اصلوبه للق_صاص 

والخبرإ المبتل حذف 

محمثالات دلل عليه دن رذا والخبر اخ المني ' ٢٠كل حذف ز يج4 — ١ 
تقولآأن جءازا المنيا حذف 

؟الأجتماع متى ; محال لنْ جوابا . المادسه الماعة فى 
.( الايماع وهو) الخندأ تمحيف . المادسة الاءةِ فى الاجتماع أى 

 vتقول ان جوازأ الخب حيف و٠تال!
؟.خم'طو ز°■' سأل لمن ■جوابأ ■ الدينِ صائح 

•( بملوجهدب دهور الخرُ فحدق حدب بظل الدين صلاح ائ 

؛مواصع بعه أر فى وجوبأ المنيا ويحيف — ٢ 

تمثل ، ذعل-ه عن نائبأ مصدرأ حبره يكون ان ( ا  ز
•( جمل صر حارِ اى ) جمل صرُ 

٠، الثنية فى سان ى مر ا أى ر اننثدة فى ثبات 

؛مثل ، يامم منعرأ خبره يكون 'ن أب( 
•( بمتن' س ش أى ) • جمتلأ الجمل لأجزن ض و 

•( مم' لمنحى ش اى ) • انمداق بواجب لأيد لمنحى فى 
بءا1أسءيةا,اكاّئاست؛ ا1ت1نءط لأأءطة رانمرف رس تءاس 
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!ءثل ، يئس او مخصوصالتعم  ٠١'الخبر يكون ان ( ج) 
.هوالوفاء() : والتقيين ، الوفاء الحلق نعم 

.الهدام( النقل هى ) والتقدير الهدام، المد المهه يئن 

.اوالرحم الدم أو للمدح مضلوعأ نعتا حبره يكون أن ( د ) 
Iتقول الدح ففي 

.الرائعة( هى ) : والقدير ، الرابعة عمر عبقرثآ قران 
الذم'تقول:وفى 

الغادر..( هو ) اى وحشية جرامحم للعدوالغام 

:تقول الرحم وفى 

٠الضعيف هو، ر اى الأستعمار، يستغله الضعيف للثعس، اتالم 

:\إ)'و< المواضع فى وجوا الخر وحذفا — ٣ 

العلمأارلأ : مثل ، ٠'؛ عام كوف وحبره ، لولا بعد المبتدا كان إذا ( ا )
.موجود اليلم لولا اى . البشريةتقدمت ما 

مثل، المصاحبة على بواوتدل، 'ملم، عطف فد المثتدا كان إذا )ب( 
.٠^^ أى ، ومومحبته نان كل - ومدينه جندي كز'' 

فل<.الجمالة وحبره بدأ المخصوص ب ويم حيف الجملة فى يكون الأ يجوز )١( 
ذكرخاصا كونا الخبر كال غإذا ، موجرت او ( كاثن ) بمحر يخدر الذي م العام الكون ( ٢ ) 

.ذب'إصا ما الرحلة ش ^لأمسدصاض : مثل 

أوتانءيةلاهوطة رانممهأ اكيء قءاعح رثتءدايطابءأاأميريق اكامق اسيتة 
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:مثل ، المم نى المبدأ لكن إذا ج( )
•دسٍ( الم بمص أى) ■ رأبي يرام س لأبمن الد يبص 
.( مس اللم لننر أى) نمه حثيخع ايإء التوإن لعم 

ممحدرخرأوالبدا تكون أن تملح لا الخرحال، عن اعنمت، إذا ( د) 
ممدوصريح،إلى ممان، مميل أوامحم معمولم، إلى شانأ 

•موئل أو 
ح-'

•ساخا الثاى شريى 

خاليآ.والمعدآ الهلعام ك-نأ يؤ ما أحسن 

داخواتهااّملكن )٢( 

ويسمىالأول، فترفع المبدرواتجر، على وأخواما تدحرألكل 
اسسنها

'•*ثل ، وبز"مرهاونئمباكاض، 
مجهولا.الفضاء لكن 

صار.؛ات. أنز. ظل. . أصخٍرأصح. ت وأخواتلكنص 
.^١٢ . فيئ ما . ١^٠£^  ١٠زح.ما . ^١٧ لنز. 

:منهاانولع، وص 

ومحو:اكو؛وثا، يدلأعلى ما ( ا) 
:مثل باتجاح، للهومت وس : أصح 

الحئزل.فى الملٍرمتتشرا اصبح 

ا1سهاسسهتءياساهالآصبماات1ّبم ٧^٠٥ وءاءهاكعءءاّو، 



أنى

•ٌثل ، والص—حا لالتوم1، وص ! آصحي 
•عللا الميم انححى 

:جل ثالهار، للتونت وص : ظل 
.ءتنو4ِ عر ظلًاشلأحُحي 

تمثل ، والمأاءِ للتوقيت ص و !
عشاثٍهاإلى عاوالْ العليور امت 

مثل؛بالليل، للتونت وص : بات' 
.يقظاالحارس بات 

تمثل ، صار ؛ وهو ، التحول عل ، JJLjما )ب( 
,عصسرأ البرتقال صار 

تمثل ، ليس ت ومحو ، الزِ على يدل، ما -( ج) 
.نحجأ مٍرا الأو القمم؛ لمص 

توهو ، الاستمرار على يدل ما ( د ) 

Iمثل . مااملثt ، مافئ ، *ابرح ' مازال 
.محببا امحلأ الملام مازال 

•لمارِْ على عامحلحن روادْ ومازح 
.داثثة ذلك فى الجهود انفكت وما 

,له مناهضا الاصتعمار فتى وما 

مثل، نفى بحرفي سمت إذا إلا كان عمل تحمل لا الاستمرار وافعالأ 
•ولم ، ولا ، ما 

اكانءيقاو>طة ءاس اكيء قءاس اوسيويقالهطايع رثن|ق اكامة امتة 
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;مثل ، ( مادام ر ; وهى ، المدة بيان على يدل، ما ( م ر
.((را، حنأ دمن، ث والزكاة وأوصانييالملأة رر 

فيرنع، الماصى عمل يعمل واحواتها( كان ) من تصرف وما 
!مثل ، الخبر وينصب، المبتدا 

.الحمول فى منتثرأ الطين يصبح 
.عميرأالثرتمال، يصير 

.محبا أملأ اللام يزال، لا 
.لكإَ •؛ننناً غيرُك يكنْ لغيرك عونا كنْ 
.الملب، افى صواصتح ، الملت، صافى ثن، 

أصحىاصبح، ، كان ; تصأفاكاملأ الأئعالي هذه فى وينصرف، 
والمضارعالماصى منها قياني ، صار ، باين، ، امى ، ظل 

،مصا \والمضارع منها ياتى فلا الاستمرار اءعال، أما . والأمر 
•الماصى لصيعة فملازمان ( مادام (ور ليس ) واما 

واحواّاكان محبر 

•المبتدإياتى واحوايهاكخبر كان حبر 

.الحروب، عتاقرة من عبمرثا الوليد بن حالي كان ; مثل ، مفندأ( ا 
.م١رملهما فى ماهرين العالمان بال—، 

الثلأم.لخدمة الدرة نوجع ان أملين المملمحول يزال، ما 

()١٣: الأيي ص . مرةمِم 

اوميريقاهطابء ا،ثتءفي اكامة ااسق ؛نءاءحاكدءءاوءمافامها،تانءهة 
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رمثل ، اوفعليه اسميه حمله )ب( 
.العلم أساسه التخطيهل صان 

•نحواشلور سريعة. يحطا ئير انمناعة برحنا ما 
•مثل ، حملة سبه ( ج) 

ادحاببين الطيارة صارمحتا 
.واءل٠إناj امن فى \ؤ'قب وكان 

امهاعلى واحواتها جو تقدم 

تسهكان إذا حوارا اسمها على احوابها إحدى أو كان حبر يتقدم قد 
تمثل ، معرفة واسمها حملة 

.المستفة الدول مجن الكثين إفريقية صارش 
.والتعاون التضامن نها وأصبح 

•مثل  ٠٠نخرم واسمها ، حملة شبه كان إذا وجوبا ويتقدم 
.المستقلة الدول من كثين إفريقيه فى صان 

.صاننّنتعانو وأصبحن1ها 
;مثل ، يعضؤدحيرهاعلى يعود صمير اسمها فى اوكان 

.التحك_يدصاو_هافى كان 

jl،u _ نامتاالاشال مدم من

ل، تكتمى لا لأنها أفعالأناصة؛ وأحوائها كان تنمى 
لاهانامحة؛ ئنص كما الجملة، معنى ليم منصوب حم إلى تثج 
.؛^■^ ٢٠كان أن بعد منصوبا فتجعله الصر، حكم نشح 

ٌاسافءأأوءدوو>،أتأسي؛اسةاس-ءممءداسهالآب 
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فاءلّأنه على بمرفوعها فنكثي ارابجاتامه، وبعص لكن ش وفد 
;الأفعاو،ص وعذْ حز، اءر ولاتحظج 
:مثل لكنِ: 

وجل.حٍث أى . لكن حمث عشأ القيم 
•المني, دحر،َش بمعكا ت اصح 
:تعالى ثوله ئل ، المتاء ش لحل سض ; أنز 

.؛ !٠١ئمحسحون وحن ، ممسولآ حص الدم نبمال م٠ 
:مثل ، الفنحاقى لحل بمي أءيم،_؛ 

*اصاص حش ?راخال - فى الحارس بمي' 
مثل؛، شَ بمض ؛ ءللٌ 

•عادبءة حزم دلى لأيي انمزلغ لوظل' 
تعار:نحومله ، رغ بمي محي 
• ٠٢٠٠تحيمالأموو ١^ در لأ ا ٠
تمجل النل، لحل'ش بمض كذأ 

•نين عشاشمها در اليٍور ياوى 
:تعار نحومحوله مز، بمر : دام ما 

.، ٢١٠\دثتن\ت*والآزص ازد؛ن'فيئهاما^١•^!، ح٠ 

(.١٧) رم ا(مر؛ 
٠٣):أ(مرأالشورى.سالآة: 

.( ١٠٧:)مود.سلأة (-ود؛ ٣

افيطايءاكاعة اسآتة ١^٠٥ ءأأسءد اسه ةءأس 
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:مثل ، ءانقَ بض : مج 
•برحه وُا مكائه ائجندى بقى 

سماممر^وارجاءواضوع
الممأربةا،ع1ل، الخبر وتنصب المبتدا ترير الش كان حوات اس 
:لها بيان يلي وفيما ، والثروع والرجام 

:وهى الم، ومحوع رب على وتدل، المثارين، أفعال، ( ١ ) 
!مثر . كرب • اوث>-لثا . كاد 

,المةا دلحر،كز، الخيام كادت 
.ئنمرج ان الأزمة اوشكت 

.يْلثع ان المثح كرب 
:وس الخر، ومع رجاءِ عر وتديا ، أفعال، ( ٢ ) 

:تعار ثوله مثل . احلوفيَ . حرك، مى. 

;ومثر ص I عدو من أوم يالمتحِ ؛أئ أنُ الق نك، ن٠ 
.النتشسيةالأمراض بمائ أن الطب حرى 

.الريف، ئعم ان الثعسآ القاة احالولمت، 

،كمحرْ وص ، الخم *5، الدم خم، تدل، ، الشروع أفعال، ( ٣ ) 
،جعل ، خما ، أنشأ ، قام ، هب ، شرع ، أحد • منها 

الغصونيثرعت ، الأسحار داعك، النسيم احذ I مثل 
•تت٠ايز، 

٠( )٢٠الأية ُن - الماثلة صورة 

اكانءهةمءطة |اس اكم وءاءْ اواب امحطاء س اكا-ق السة 
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بمارسونوأسشئئ؛ ، يمزجون ^لأثطفال ، ئغزد الطيور وهبت 
وجعلوا، مشاهازها بين سقلون الحديقة زوار وطغى . المحسة العابهم 
.وحمالها الطبيعة بحر بيتمتعون 

خبر'سهالآفنال

وجمكن، مضارع فنلها ■جملهءعلأ4 يكون ان يجب الأفعال هملْ "م 
:الخالي المحو على منها ١^^ او بان الأثران يث حس 
،يغزوالفضاء العلم احد •' مثل ان، من حبرها يتجرد وع الثثر محال ا— 

الدلماءوجعل الممر، مطح على تهبط الفضاء محقن وشرعت 
الأحرى.الكواكب لغرو البحث يواصلون 

:مثل بال، حإها يقترف الرجاء افعال من رىواحلولق ح— 
تتحدأن الحرب احلولق ، العالم ارجاء يعم أن اللام حرى 

•كلمتهم 
اوبان حبرها يقترن ان يجوز الرجاء افعال من وعى المقاربة فعال، ا— 

وعى،اومتلف مع والاقتران وكرب، كاد مع المجإد ويكتر ، منهايتجرد 
كرب, رمحولأ يكون ن ا المعلم وكاد ا ، رمحولأ المعلم'يكون كاد ! مثل 

اومحتكت، ومثل ، يرتبط أن او ، المجتيع فى اكمية يرتبهلبخطة الخعليم 
عى! ومثل . تشارك او ، العمل مجالات كل فى تشارك ان المراة 

.اوتحقق — للبلاد الذاتي الاكتفاء تحقق ان العربية ألمناعات 

الأشالمذه من يتصرف' ما 

عمل،ويعمل جعل ، طفق ، اوشك ، كاد ; من المقارع ياتى 
؛مئل ، المامى 

الهطابعى اقني اااسه،اكامة ا1.يدات.ااثانءيه ءاامٌاف افء ثءاس 
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. ٠١٠((الم_اره»أ يخطف اوأبنى نقاد م! 
.يممم'مًأنس، 

ازتي'ص.ظشالآئ
.تتحرك الأشجار تجعل 

)٣(

وينيالأول، فتنصسب ، والخبر المبتدإ على ائها وأحم إن؛ ندحل 
؛هى الأدوات وهده ، خبرها مي وياكابى وترفه ، اسمها 

:ساولها وفمأيلىِ لا، . تت .  J،aJ. ثكضُ . كأو . آن؛ . إن؛ 
!مثل ا التوكيد وتفيد إتأ 

.التعب لمان الصحافة رو 
مثل، ايفا التوكيد وتفيد ت ال 

.الرحال صانعة الشدائد أل ا'ي_فت 
تمثل ، التشبيه وتفيد ت كاف 

.رحيم منك المْرصة كاف 

.)•٢( .سالآة: اومةصورة )١( 
ٌذافل ادم • باس ايخا : ب ا'حواتلكن، س سزمفارع : ;وشك ( ٢ ر 
انمصوب مقارع سل وتكسر ، نصب حرف أن : تكر ا'ن . بالكرة مجرور ارف 

•حممث؛ك نمحب همل والجملةj ( ر تقلضْ) حر 
ُُب ٠٢٠٠ش والخملة ص، تفديرْ تر موالفاعل ، بالضة عرفرع مقارع : تهب ( ٣ ) 

■تطفز حجر 

قءاءعاكمءءاكودسحاكاّهدطق1كاسصءداساءاوسميق 11
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:مثل الامتدراك، وتفيد : لكن 
•حلها يابى الأستعمار ولكي عائله فاننلين قضية 

تمثل اكرم، لتقيد ؛ ِلعل 
.للصَوب'

مثلالتمني، وتفيد • ليحآ 
•العالم من يختمى الامتعمار وجه ليت 

:مثل ^بميض، 
•^^ ٠٠١اصوت من اعلى صوت لا 

,بمد فيما مفصلة درامنهأ ومحتاتى 

خبرماانواغ 

:يأتي البدإ كمر واخواتها اءو خإ 
!مثل ، أ مفرد — ١ 

.ارصيه فى الله مصزكنائة إو 
.الاجتماعئة الخدمة فى ناجحات المتعلمات إ0 

٠صارية امحوي المقاتلين كانأ 
.الئموق فى نعادلتان المدرمحتين إل 

Iمثل ، وفعليه امحميه جمله — ٢ 

•قوى صوئه ال٠ص إل 
•فرجا الضص بعد يجعل، الفن لعل، 

ميريت1اآ ايطابع لثءق اكاس او4يتة اوثاّيق ر1ومد |فء هءاس 
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؛مثل ، جملا، شبه — ٣

.الجماعة ح الله يد إي، 
.الاقمحادى الممدم دعائم من التعاوض الطام أو علنتأ 

^١٩١-أو ظرفا الخر كان إذا انيها على جوازا وأخرابجا إل "مر بمقل"م 
:مثل والأمم'مزقه، ومجرورا 

إوفىالنازاس.
;مثل ، نكره والأمم ، جملة شبه كان إذا وجوبا ويتقدم 

١UفىاماتةمهJإ.
.•روغ'الخربمأ«لأ،

:مثل الخبر، على.صض يعود غمم الأّم, فمحا ادكان 
.ئضاتجاالمعكمة فى إن 

ادث1مةيإانواسماثمااماو'ئ 

وئزبلُ، العملِ عن واحوانها،فتكفها باءو افة' الك( ما تلحق') 
الجملةعلى للدحوو صالحه وتجعلها ، الاسمية ،الجملة امحصاصها

ليت،(رعمال،) جار عليها دخلتا إذا ما«  ١٠فإو لنتأ( ندا) ما الفعلية، 
•ءثر< ا مية الاّبالجملة ، احمماطا يزول، ولا ، ؤإممالها

, ٠٢(('ردّواحدّ رثهخم أد٠آ إنؤآ يوص تنمحم نذر أثا إدمآ ل° ئ» 
.١^؛^ فصف' القداتم كايما 

•)٦( تالأية ■ مورةالشرح )١( 
ر'؛ الأيةمن • الكهف -ود؛ )٢( 

ٌسأفءأأوممأوءطةاكأسمةااسةاكاّءس»داامااءااأب 
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.ثتحش الامالآ لعالما 
.الامال لءاو؛آ'سخش 

.١^١^' أولأ وى ، |دايى لا أئا 
.مززمه اللام أعلام 

.رفرفةاللام أعلام ليتما 

وكسرها٠ إنً ٠ همزة فتح' 

اءزُهمزة فتح رأ( 

تمثل بمصدر، معموليها •ع ول، نؤ أن صح إذا ( إف ) همزة تفح 
.الدولم يجاثزة فزت انلثأ مرض 
للفعلناعلأ يعرب بمصدر معموليها مع وله مؤ المثال هذا فى ئهز 

•الدولة تجاثزة فورك رض أك، ، نرتى 
مثل، فاعل نائب ول، المؤ الصدر يعرب وفد 

.الش«س مجن نوره يشد المم انً عرف 
تمثل ، به أومفعولا 
.المثهيوئة حليم الامتعمار أل الأحداث أظهرت 

؛٣، ، مجرورا أو 
•وعلبم ره فى صادق، لأه به؛ ومحقت 

ّباكتحة منصوب لمته إصم ت وأعلام ، غيركانت زاثدء محتا ما ( ١ ر 
صبهاوبا1س4اسس اك1تءءق |1دمدب أكد# قءأءه 
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اءن()ب(كنرصزم) 

دممدر،وذلكمعمولتها سمر توول أن يمح لم إذا ؛ إن وتكسرهمزه 
فىالواص٠،ِالآني;

•ثل؛، الكلام أول فى ونمت، إذا — ١ 
.^١^ ٥١١الحكم أماس العدل زن 
تعالىمحوله مقل ، الصالة حملة صدر ثى وتحت، إذا — ٢ 

تقارون عن 
، ٠٠١٠ ١^، اولى و\ذحت< لتنوء رن ائكنوزما ص آئلناْ و٠ 

*مثل ، النول بمد ونحتأ إذا — ٣ 
 I٠٠٢٠ ييا وجعش الكتاب اتأيى الش عند '.ورئي ال حم •
«jj  هدى الد هدى :وروJ٠١٢٠٠منا .

الغردمملحة نوى الجماعة ممحالحه إل ; النول اوكد 
تمثل الحال، جملة بدء فى ونمت، إذا _ ٤ 
.الطار0 يري' ؤرل أدركف 
مثل؛، الننم جواب جملة بدء محي ونحت، إذا — ٥ 

.قرةالإيماف إن والنم 

)ا(-مد؛اس.سالآة)م
•< الأب)٠٣• _•م؛م )٢( 
..مرةالأنم.سالآة)ا7( )٣( 

٠٠٠٥٥امءء1ممدا1*وعه!قءس ا1سقاك1طسءفي1ساه1وصة 
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ات'سساائافياالأ((

نفيهاللجترِائهانشومض ، للجسِ المافية لا« خواتِإل» اص 
تحتسيئ الش الأفراد جميع عن اى ، احجهاجسِ عن اتجر 

•'مثل ، مدلوله 

.فانية من يخلو كتاب لا 

;ياتى ما إ0 عمل عطها فى ويثنرط 
.كرْ امحمها يكون ان — ١ 

يماملعنها منمميل غيز بها نتصيلأ يكون ان — ٢ 
.جر بحرف محفزئة تكون الأ — ٣ 

زمولعملها اش بفاصل عنها لميل او ، معرفه اسمها كان فإن 
:مثل ، تكرَانها

أنوايالأعوان' ولا ، نرمى القوم لا 
٠١٠النلأَوان يومنحميل وز إذا 

محطوطان.ولا نهارس المكتبة فى لا 

زائدة( لا ) وكانت ، بال٠مف ;عدما محا حإ الجر حرف عليها ؤإزذحل 
؛مثل ، النزِ تجنرم 

•وز بلا نحر منْ -تحل 

صبرىاءل لأ،"التت ( ١ ل 

|رأأ،يزيءايطابع اكإمة ا1تانءيق 1لهطة افء تءاس 
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أحوال'اسم|لأ|

٠١٠اومفردأ ، بالمقتاف ثتسها او ، مضافا زلا، امحم ياتى 
تمثل ، منصويأ مربا كان مضافا كان فزن ء

•أجره عملٍمح نض لا 
لأضلكنم'أزف.

•اجرنم ضلٍيضع محبم( لا 
•أجرهمن يفجع عمل متقنات لا 

مثل، منصوبا زئا كيلك كان  ٠٢١بالمضاف شبيها كان إن ؤ— 
.ا*مء يضع عملا نقنا لا 
•جرهما ا يضع عملا متتيين لا 
•أجرهم يضع عملا متفنص لا 
*جرص عملايضع متقنات لا 

;مثل ، به سُ ما عر تى مقرئا كان إن ؤ- 
.محبوب مجنافى لا 
.محبوبان نتاغمٍن لا 

بالمضاف.شبيها ولا مضافا لس ما عنا الغرد )١( 

كريالا يذل، بكرامحتء معتزا لا مثل ، معناهيتعم به؛_، امل  ١٠بالصافي ادثب )٢( 
انمغاثر.يمترف عنمره 

أاتان،ي؛نلاهءط؛ أكدءأادرد قءأءه أومتةاك،طصدأس،هءأوصمة 
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٠؟ محبوبون منافقين لا 

■؛١١محبوبات ننافقات لا 

حذيىحبر|لأ|

،الكلام مياق من مهم إذا للجنس ايافية ( لا ) حم حدفُ يجوز 
مثل؛

.دلك نى سلي ولا ت اى . الأمم نهمة اصاس شك، ولا العلم 

لات

تفضيلتفيد وهى ، ( سما لا ر صيغة للجنس النافية ، لا ر امثلة من 
:مثل ، الحئم فى قبلها ما على سما( لا ) بعد ما 

.الأدب ميما ولا المتون احب 

,المنون من لنيرْ حسه يمغ1إأ للأدب المتكلم حب ال ومعناْ 
المثالفى كما معرفة يكوف ان إما ميما، لا ؤ الوا؛ع؛اُار" لأمم ا— 

تمثل كزأ، يكو0 ان ؤإما ، السابق 
■وانمية قمة مسما ولا الثممذ ئهرينى ئ

بمبلأنه مب؛ محل فى الفتح على متى ا لا ام« الأول المثال ،ى ( ماز ر ( ١ر 
بمبعش لأنه نمب؛ محل ش التام على مش لا اِم الثاني المثال نى منايمن( ) • بالفتحه 
مذكرجمع لأنه نصب؛ محل فى التام على مض ٠ لا ر امم الثالث المثال نى ماشن( و) بالتاي. 

؛تصب محل فى الكسر على بى ( لا ) اِم النمأع المثال ش ( ماغقات ) و . ماليار ينصب سالم 
.بالكسرة ينمب صالم نث م جمع لأنه 

ااسة1سطصبءالآب1و>طةاكاءية أاس ٌ\سس 
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وإعرابها.لأٌسمما اّتعمالأ 

اوجهثلاثة فيه جاز ءر؛0 لامحسما بمد الواير الاسم كان إذا — ١ 
!مثل ، والنحب والرفع، ، الجر 

. ٠١٠سفينة فى وحلة سئما ولا الرحلات اجب ( ا  ر

. ٠٢'سفينة فى رحله سئما ولا الرحلات احب )ب( 

.'٢، سفينة فى رحله سثما ولا احب ( ج) 

وجهانفيه جاز معرفة ( لاسيما ) بمد الواقع الاسم كان ؤإذا — ٢ 
،السابق النحر على بعدها وما سئما لا وتعرب، ، والرقم ، الجر ت فمهل 

نمسزانه على ينم، سئما لا بعد الذي الاسم لأف ؛ النصب ويمتع 
.معرفه يكون لا والتمييز 

تورحلة ا رائدة وما مضاف لأته ؛ بالفتحة منصوب اسمها ، مى ر و للجنس نافية لا ( ١ ) 

٠ٌرجود تقديرْ وجوبا محذوف والخم ، بالكسرة مجرور إليه مضاف 

!موصول اسم ت وما ا مضاف لأته ؛ بالفتحة منصوب اسمها مى، ر ، للجنس نافية لا )٢( 

منوالجملة ( هو ) تقديره مححدوف لمتدإ حم ( رحلة و) ، "م محل ش إليه مضاف الدى بمض 

:تقديره وحربا محذوف ( لا ) وحم ، الإعراب مجن لها محل لا الموصول صلة والخم المتدإ 

نكرةاسم ت وما ، مضاف لأنه ا باكحة منصوب اسمها ( يي و) ، للجنس نافية لا ( ٣ ) 
،محدوفّوحريا لا وخر' ، المهمة ( لما ) تجيز ( رحلة و) ٠ حر محلٌ م إليه مضافأ ننلهم 

٠مجوجرد •' تفييره 

امم1؛ءية1د>ده !ادءد افء 1ٌءه اس«اكاطنسد1سء1وبيء 
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 َُ

اعلالف

فعلمن على ودل، ، كلومِ ص فعل تقينه هواسمّممغ : الفاعل 
•ئل ، الفعل' قامبه أو ، الضنلَ 

.الزهر يفتح 

انكسرَاممن/
،ابقين المسالمثالين فى كما ظاهرأ اسما ت يكول ان إما ; والفاعل 

علىيمد را مصميرا او ، وطننا بنينا مثل ، مئصلأ ضء\ او 
يفيضاى ، البلاد عر بالممر يفيض العار المد ; مثل ءلاهم، اسم 

•( هى ) ئحم اى ، الأمل نحيى قه الصاد الاءدارة ، ( و ن) 
افراذادمنلمعاضاعل

معكان كما معها الفنلُ ظل حنا أن مش القاهر الفاعلأ كان إذا 
الفرصهالغافلان يضيع مواتية، ومحي المنصة ؛ ١^١٢يضيع : المتردامثل 

الغافلاتميع . مواتية وهى المرصة الغافلول يضيع . مواتية وهى 
.مواتية وهى الفرصة 

الفاعلمع الممل تأنيث 
فىماؤنه تاء وس التانيث، علامة الفعل لمحمت محونثا الفاعل كان إذا 

.المضارع أول متحركأر وتاء الماصى، آخر 
:الاتثين الحالين ر الفاعل مع النعل تأنيث يجب وَ 

بينهتLتمتل ولم التابيث، ظاهرأحقينى اسنا الفاعل كان إذا )١( 
:-ثل ، بثاصل، الفعل لمحن 

{اأسرأأقالهطابع اكامة اوسة لامويلة أااءماف افء قراس 
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.بالثثعر الحناء تهرت اش
.ولدها عر الأم ئحنو 

الفاءلض؛رأكان إذا )٢( 
تمثل ، أومجازيه 

.الحدستن العصر فى نهضست المراة 
.البترية الحضارة تهدد الحرب 

•الأتية الأحوال فى الفعل تانيث يجوز و— 
،بفاصل فعله عن وفصل التانث حفيفىُ ظاهرأ امما الفاعل كان إذا — ١ 

جابإر الفدائه التحرير— نارك (-ر برز اوز برزت مثل: 
•المداس 

;مثل ، الخانث مجازى ظاهرأ انأ الفاعل' كان إذا - ٢ 
.ندلختْأواندلإالخرْبُ

Iمثل ، نكير جمع الفاعل؛ كان إذا — ٣ 
,القمر هلح م على الفضاء رواد ( اوهثعلت هبعلر 

)٥(

0باذفاعل

وحلُ، للمجنول نض ذعلّ نمينه' مرفوع اسم' : الفاعل ناب 
•'مثل ، حدفه بعد الفاعل نحل 

.التيض ر الصحية' الوحدات عممت 
.النلاح لزع الدولية' الموتمرات نعقد' 

مرطءءاكوف اكيء فراس \لآسموٌف( ايطابء لصاد اكامة اسيتة 



 ٠ ٠٨٨

نابهع القمل تييو*صووة 

\للمجهول بتاثه عند الفعل صورة تتغير 
آخرهمز محا وكسر \ثثل مم زائدة بتاء محبدوء غم محاصسأ كان فإذا ( ا ) 

الأولأع الثاني ز حنزائدو اء بتبدوءا كان ؤإذا 
.العلم عسي فى الجوائز ئملت محثل ، ايضا 

>ملها ما وكٍر ياء محلت الفا آخرْ مل محا كان ؤإذا 
•ءسمَرذال : محثل 

ءُ ،اخرم مل محا ويفتح اوله يمم مجضارعا الفعل كان ؤإذا رب( 
والقرى.المسدن فى النمسه والساحات الأنيية ئنثا محتل؛ 

:محئل ألفا، قلبت واوا أو اءّ آخره مل U كان فإذا 
الأءعلأمبوسائل فى"منهأ العالم اناء ئ-داع المجد. يرام 

.الحديثت

١^٣٠نائب الشمل«ع تانسثآ 

٤الفاعل •ع كحكمه الفاعل نائب الفعل،ع تانيث حئم 
محعهالقمل تاليثا فيجب 

اكانث،حقيقي فناهرأ امحنما الفاعل ناب كان إذا ( ١ ) 
مثل؛فمماصل، عن ممل ولم 

.الحديث ثروايأز المومنض ام عايثة عرمت 
الحديث.بروائم ايومنين ام عائشة تحرف 

|اسة|ك1مقوهتءدابياااه|وسمبمقء1سااةدء|1د|د1و4ءطه1اتهءرء 
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0مء  اوالتابث حقيقي نث مؤ عر يمد ، مثترأ صهم| لكن إذا ( ٢ ر 
مثل؛مجازيه، 

•الماصى جمود من حرين المرأة 
أشمت.الفضاء مفة 

:الأنة المواصع قى شه الفعلي تايث وتجور 
عنوتحل ظظاهمأصُئتج، إذاكان ( ١ ) 

:مثل مله، 
.الرمول بنت فامحلمه بالز٠راء أئت 
الرمول.بنت فامحلمة بالزهرام لقب 

ت•ثل التأنيث، ظامحرأمجازى اسما الفاعل تائب كاذ إذا ( ٢ ) 
الذلالومادعوء اواحسب ر اجييت 

مثل، ئئسير جمع الفاعل تاب كان ذا إ— 
. ٥١١٠١١أ'نحاء فى الصانع ( اوانشى ر ائئثت 

الشاملْعت1ب الشمل إمراد 

كماالقزشه بش إ جنا أو الفلارنئز، الفاعل ناب كان إذا 
:مثل المقرئ، ح كان 

الحدائق.الحليقان.ّئنسز ننسق . الحديمأنز ق
العاملوننقدت . المشحان العاملان نمدر النتج. الماز بمدر 

المنتجون.

الفاعلص 4نا'>كام 

•يكون ااما'ءل ثاب ( ١ ) 
.؛،> ٧١الامثاله فى ماظارأكما ا- 



تمثل ، متمبلأ بارزا صتمترأ —
علىنشئ ١^ . اّلة على نشئا . ١^^ على نشئت' 
.الفضيلة

,الفضيلة على مئثن ائت . الفضيلة عر ثنئوا ابناثى 
•المحلة عليى ئششَ ثاني 

;مثل أ، مثر نميرأ حن— 
.( هى ) حد ئؤ اى ؤاوحأ، حد ئؤ الدنيا 

.)مز(بندى اى ؛ بالدماءِ الوطن/نثدى 

يههوالمفعول، الفاعل ناب كان لواحد متعديا الفعل كان إذا ( ٢ ر 
.السافة الأمثلة فى كما ، حدمه دءدَ الفاعل معل حل الذي 

رغ، للمجهول وبى ، أم اد لمفعوين متعديا الفعل؛ كان فإذا 
،ومئغير0م1صوا،مثلتالفاعل ناب انه على المفعولأالأولأ 

.فائقة عناية التعليم يمنح 
ءمال4را،على حريصا محمدا بئت ن

معهنائب'الفاعل كان وضسجهول ، الفعل'لازما كان ؤإذا ( ٣ ) 

الممعر منى ، فاعل ناب والتاء ، الكون ير ٌاضءض ٌل • • له )١( 
مموبثاك و4 ضؤل' وحريما ، بالفتحث مصوب ثان به مسول ; ومحمدا . ريع محل فى 

.ياسة 

1سيق_u؛ !أس او،ء ق»1س 



;مثل ، والمجرور الجار او اوالظرف  ٠١٠هوالصدر 
.الدارس ض أولَإقالّس 

•الس ئجوم *ع مبمة ٠—ليله مهرت 
لأتنكتُضص

الأمحنماءمثمنوباذ 

يهالمعول، . إل اص—٠٢ كان حبر هى الأسماء نصوبان م
الزمانظرفا . المفعولأنه . لأجله المعول، . لى الهلالفعول، 
.الناد'ى . الن1ثس المز، الحالأ، ، والكان 

:لدلك تفصيل وفيمابلى 

محلكنَ

;حبنكان أل « وأخواتهاكان » عن الحديث فى عنزكت' 
.الأسماء متهربات فهومن ، منصوبا ئون ي— 

المصدرةعلى الصب ينزم لا متصرفا يكرن ان فاعل ناثب وتع إذا المصدر ينتزحدفى ( ١ ) 
;مثل ، رضاخة او بوصف مختصا يكون وان i ومعاذ ، سمحان ! مثل 

.جريء إتدام النصال على 
.اضعان ؤوام الضال على اندم 

مثل، بمن الجر أو الغلرخة على الصب يلزم لا متصرفا ظرفا يكون ^^^ ٥١١فى وينترحل 
)مثل ، إصافة او بوصف مختصا يكون وان ، عند ، لدن 
,حاد•يوم بر 

•الأصيل ماعة بترت 

اكانءية1ضظة ءاس س قءاس اسنةاسئصاسبءالآب 



اوجاراظرفا ) جملة اوشبه ( فعليه ز اسميه ) اوجمله مفردأ يكون وانه —
ومجرورأ(•

•و"مبا او جوازا اسميها على يتقدم فد ائه و— 
.واحوايها كان عن الحديث عند لذلك متعددة امثله سممت وفد 

اّملآ

٠I إ0 ء اسم ان إنًوأحوايها عن المحدث فى وءنف0 
,الأسماء منصوبان فهومن منصوبا يكون —— 
.ومجرورأ جاوا او ظرفا كان إذا عليه يتقدم ;الخير ان ون 

,واخوايها إف عن الكلام عند لدلك ائله سيقت وقد 

اذثتول'به

!مثل ، الفاعل فعلي عليه وغر من على يدل، منصوب اسم به اامفعولا 
.الحديثة تانؤأ البي ين، الشجر؛ تايؤأ البغرس 

•الممل صوله معه تتص ولا 

بهالمفعول اتواغ 

اونتميلأ صمميرأ او ، تقدم كما ، ظامرأ اسما فد.يكون به ال٠فعولأ 
تمثل ، منفصلا 

.والمصير الهدف. يوجاأهمل الرب' 

ا1سءاك1ّةصاساءاوب
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بهارممعول تمدد 

،واحد لمفعول متعديأ فعد لكن رذا ، واحدا ال٠عولا؛ه يكون ند 
فعدلكن إذا واحد من اكثر به النعول، يكون وتد ، المايقة الأمثلة فى كما 

اللازمالمعل عن الكلام فى بلثا مت كما ، أوأكثز ، لفعونص نعديا 
.المتعدى والفعل 

بهالمفعول تقدم 

:مثل فاعله، على به الفعولا يتندم ان يجور 
.الكإر؛اء الندو ئفسيء 
:مثل صميرأم1نعسمالآ، لكن إذا فعله على يتقدم أن ويجب 

•تاجارْ واحمص أعض لخالب 

حدد،فيناله

،الكلام من مهم إذا به، المفعول، لنص المعلُ دمحدفآ أن يجور 
فولت; والمميز ؟ زان ماذا •' سأل لنُ جوابا ، صحيفة ؛ تقوله كال 

وجوباأو جوازأ ، ه بالمفعول مع الفعل' دمحدَفُ ا كم، صحيفه 
هدْوصتاتى . والاختصاص ، ر والتحذي، الارغرام • اليب ّاش 

.الأمالمب، بعض عن الكلام فى ، مفصله الموضوعات 

.)٠( : الأيت . الغاتحتمور؛ )١( 

اات1نءهة1د>طة أاومد> اكمر  uigjiالاء1لآصهة امهط؛اكاسكنءد1يا



افتفتولأادنددقُ

سهيدكن ، لقفرالفعل س مدرمنصوب ت انمللق الفعول، 
:•ثل ، أوعاوم0 ئوعه أوليان ، لتوكيادْ 

.تدنحابلأهمنا ش المرول، تدز 
ائجاعاذللث، ش وتتجه الدايمن، بحث الصحراء كنوز عن نحث، 

أومرات.التياضىً قفز . همشيا

\وح0دءالسوو يابا المدرفى عن مايتوب 

ولئه، اوعددء ، رعه اوئئ ، لفظ الفعل بعد نذكإ ند 
المطلقالممعوو بامح، الممندرفى عن وحسديرب ، لقفرالفعل س لٍص 
:ذللث، وبن 

•ثل، النمير صفة — ١ 
.مريعا مملورأ اى • مريعا العصرية الحياة مملور 

مأسرامئه،ءثل:
جذلأ.زحت 

المهمرى.أتمارجوغ الساشنمرى، رجع 
;•حل ، عديم — ٤ 

•إذاعات ارع الئنا ازع 
أأامر،ءأهءداساْ اهامه اسه وءأسأكعءأاّداضه،ةأأتأنء،ء 
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:•ثل أث، — ه
.العدوقديفة رميت 

•مثل ، صبيره — ٦ 
عنناب ، اءدرْ فى فالضمير آخر. نثأ امحيره لا تمديرأ الني امحير 

.التقدير، ر المصدر 
:.ثل إو، الإشارة س ٧ 

إلىإشارة هدْ( ) محلمفلآ . ١^>^ هذِْ الجميل وعى أر حنحى 
.الرعاية( ر المصدر 

مثل؛، المصدر إلى مضافة بعض او لفظةكل . ٨ 
.١^؛^ بعص عليه اتردد 

أفىِل،لكًمبم.
ءدد'يثه

مثل، المهللق المفعول فعنا يحذف وفد 
•وثكرأ وحمدأ الجهامح، على صنرأ 

اد4فعول'لأني

تمثل ، القمل ومع سب لبيان يذكر امم ت لأجك الفعول، 
.للواجب تشؤيرأ الواجب 

زيادءعلى وجرصا ، احتياجاها سد فى يالصناعزرصة الدولة ئعتى 
•لخما 

٠للمناعة تثتجيعأ الصتاعيه المعارضر تقام 
راسب؛اأتاصةء|س|فء ااسةاكاسسءداسء|لآب 



_ا'بم_

نصهحثئم 

مثل، باللام -م، ويجوز متحو، يكون أن لأجله المفعول فى الأصل 
.الواجب لقدير الواجب شل، 
,احشاجايها صد فى للرغبة بالصناعة الدوله ئض 
.المناعة لتشجح المناعية المعارض ئقام 

الممعووسه

للدلالة، مع بمعنى واو بعد بدكر منصوب امحم ت معه الفعول، 
:مثل ، ؛مصاحبته الفعلُ ئعل ما على 

. ٠١٠اشم وطلوع اّستمطنا 
وونيأالشعوب.الامتعمار يتراجع 

.الموسيماؤزفلع النلرب بمص 

حمحأصه

شكما ه نالما على ععلمه يصح لم إذا ئ الفعول سأ ذب' .— 
ط'الأسفاظ. لأثمك'مراكاءل'فى ادم ص ؛ 

لاتثاركالمرسى ، ايرام ض رالاسسار م لأ.تمك اكمبِ 
المثىفىس.

مضاف; المم . يالفتحت منصوب معه مسول ؛ طلوع • U**؛* الراد •' اي/ دطلوع )١( 
.بالكسرةور يم إله 

|وهيئة|كائلءن|يطاوالإمييةاوتاّهق 1لهطة |اكمد ةءاس 
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يقعلا الفعل لكن إذا وذلك ، الواوللنلف نصت إذا النصب ويمتنع —
إلأسشدم،ئل:

.الإئاج فى العمل وصاحب العامل' يتعاون 
.به المهوض واحسث ش الممغ وصاحب انمثانع يشرلأ 

الممضلكن إذا نش ما على وعهش ث، مفعول أه على نمب يجوز و— 
مثلأوانملمأ، المع،ز نحت،يرا 

قىوالفرقة القاني اشيرالث المقصود لكن فإذا والقائد. الفرقة تحركت 
وصاحبأالفرقة من حدث قد اكمكُ ؤرذالكن ا للعهلفي لكت اكمالم 

.للمم، لكنت القائد وجود حدوثه 

اازئنواونك1نظر*قا

تئل المعل، ومحوع ومن اممبذمليان الرمال؛ ظرف 
.صباحاالفضاء انمللقتمنية 

.الممٍمزشهرأقى اقنا 

تمثل ، الفعل ومع مكان ليان يذك-ر امم المكان؛ وخلرف 
الفللأت.تحت، الوقت، نقضبمى المصيف، فى كتا 

•الأمواج بص أد اونوقَالرمال، 
المحدوموغنر اوظر'م 

•محدوم وغقر محدود إلى والنكان، الزمان فنز يشملإس 
مساك،»أادُدصماصبماسةس-ه،مهادااهااامص،ه 
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•ئل ٠ نمدرممن وئت على دل، ما : الزمان ظروف من فالمحدود 

•ث • شهر امبؤع. يوم. . ماعة
٠■مثل ، غٍرننصء الزمان فرمن على دل، ما : وغذالمحدوم 

.ومحت جض، برنة، ، ندةلحنلة، 

وحدودصوره له مكان على دل، ما ؛ المكاو ظروفي من والمحدود 
٠نلعب نمجد. مدرمحة. دار. ت مثل محصورة، 

صورهله ليس مكان على ماديأ ; المكان ظروفي من المحدوم وغين 
•وص ، الست، الجهات أسماء ; مثل ، محصورْ وحدود 

.( شمال، ر نار . يمين . ( حلف ) وراء . ( ئدام ر امام 
•دئخت، نوق. 

:مثل اساديرالمكاي، وكأسماء 
•ي محلو • نر-غ • بل 

المممرفوغنذ \دنحوى* ايفيذف 

؛مل ، ظرف وغير ظرفا يسسممل هوما المتصرف الفلرف 
;تقول . مّح . ميل . سنة . شين . ذم 

ذاوا;نمّنالأ.
.ننمحٍ الآ-لُنك 

•مثل ، بمن أوالجر ، الفلرمه تلازم يوما المتمرفي؛ وغم 
•بند • ثل • يند • لدن . بين 

أسهأكامةاهءدأيطاءألآب_ ujisu_jيأسأيىء_
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تنقول 

.السرىأا؛ الموم تحمل المساح عند 
:مًسبجدشاص.ءقلْ

الظرفنمب ئتم' 
اكانتمواء ، الظرفة لكبء٢اض تملح الزش امماء كل )١( 

علىيدل ما كل من ونحوها لحفلة، ، مدةوقت، ، حض : مثل ، مبهمة 
اصتمرت تقول ، وصف او بزصافة مختصة كانت، ام ، مقدر غير زمن 

الدورة! وتقول ، مجدة الكهربي التيار انقعلح ، لحفلة الزلزال 
الفدائيونمكث، ; ونقول . الخمس اء موانتهت، ، الجمعة يوم الريانحية 

•العدو لقاء فى مشهودا يوما 

غيرالغلروف إلا الفلرفية على اوك1ن أسماء من نص لا )٢( 
امماءومثل ، تجاه ، تلقاء لدى، ، عند ومط، ، بين I مثل المحدودة، 

واصماءممال، يمين. - حالف، - امام - تحت، - فوق ر ؛ الست، الجهامحتج 
الشداتدعند I نقول ، وفرمح كميل معينة مجقامير على تدل الى المكان 
قوىالحق وتقول . السحسؤ بين الaلائراءتح تتهللق . امحوان ئعرف 

اوميلا قدمى على منيت I وتقول . الأمهات اقدام الجنآتحتؤ . القوو 
.فرسخا 

ومثقة.جهد بعد الغاة تبغ يدعا مملمئن لينوس يغرب مربى محتل )١( 
.)٨٧( الأة: .الماء سورة )٢( 
عرما ظروف ومن . اص ، إذا إذ، الأن، ; مثل عوني؛ ما الزمان ظروف من )٣( 

•نم • اثن' • مث' ت 'ثل، ؛ يمح، 

ا1ت1نر،تلأمءع،ت أاّد اومأ قء1س ا|اسءهة 1،رء 1ث؛ءداابما ٠٠ lallاسه 



،والمنمح ، والمجد ، كالبيت ، المحدودة الأماكن اصماء اما _
:مثل الجن، بمجرف فتجر وازدى ، والشارع 

٠المجلو فى صليت 
.بالنادى احتمنا 

)٨(
الالم

أوهمابه أوالمعول الفاعل مقت يبين منصوب نكره اصم ; الحال، 
!الشاعر ثول، الفاعل هيثة تبين الش الحال ومثال، ، الفعل ومع عناد معأ 

متمردازاياثرأ حف ماز وعدأ ، عد لمى انا 
؛تحار تود به المعول هيتة تبين الش الحال ومجئال، 

 I ٠٢١!. . . بمَشاهدأنظرأبجيرأ اتيا،تا ه
تمعا به والمعول الفاعل هينة تبين الش الحال و،ثال، 
مثحايينمجنافه اللاعب، صاف^ 

هءثّهالحال بين، ذكا البه المعول أو الفاعل ويمي 
•مرق يكول أن ند ولا ، الحال احب ص٠ 

ماغاJحال
ثلأثةّ:الحال أرج 

يابفاوس ، جملة شه ولا جمله مالنست وس : قردة حال' )١( 
او، المدرفراد ) ; العدد وفى آ التانيث، او التدكير ؤ ; النؤع هم، صاحبها 

•ّثز، ، ( الجمع أو ، الثننية 
•رشيد( ماشم لهاددن الثت) ر١( 
•( ٤٠الأية)س • الأحزاب -رئة )٢(

اوميتةاك|ئسردايطامالإصمهقة§اءعافءءادرفممع1هاأتأّهة 



الصعابواجهوا . قويض انمعاب واجها • اويا المناب واجه 
.اقوياء 

•هويسن انمعاب واجها . قوية عاب انم واجهي 

.محويات انمعاب واجهن 

:مثل اوفعليآ، امحمية ! جملهحال ( ٢ ر 
•واحدْ ند ونحن العدو على ئمر 
نحوالعدو.سالُ الفياض مرى 

يربطهارابط على تشثبل ان حالأ نفع اش الجملة فى ويشترط 
;مثل الواوفقط، ; يكون ثد الرابط وهدا الحال، بماحب 

لنْسلوالدتس.
تمثل فقط، اوالضم 

,ئعاره الخانع جبض عي 
:تحار ثوله مثل ، معاوالضر اوالواو 

, ٠٠١٠ وهومعهم الش •ن سثحفون ولا الناص مس متحفوذ ي» 

؛مثل ، ( والمجرور اوالجار القرف جملة) شبه حال، ( ٣ ) 
•والرم الثنم بتن الطيور رأيت 
.العلسعة رحاب فى العليور رايت 

٨٠ ) الأية ٠ النساء صررة 

A_ll  وتانءيو].وطة أ|سمذ |وجم ماس ااآسيأت اكامة|



الالحدد تع

تمثل ا الحال، تتعدد قد 
.مشثرأ ثضغيأ الأنياء سممت 

حيالهايعجبض منئنتعا القمة قران 

ثومثل 
•حذرون ومم ، دهمين' الخود اندفع 

الحالتقدم 

مثل، أوفعلها ، صاحمها على الحالأ تتقدم فد 
.الثم_ن ر|ساطعا برغ 

.اJممم؛ بزغ حاطعا 

ننخالبمأ الأمشاء أدوات س أداة بند ،'ندكن i،،: الممشى 
دنلهتافىامممِ،مثل;

,ءلاثر0 إلأ المركة من \ذ0]\أو\ت عادت 
•منه مستثتى مي يالامتثنام اداو فبل يقع اليتم( والأمم 

ادواذالاثاء

.حاشا ، عداحلل، ، غز،إلا، : الأمشام ادواتٍ منْ 
أسهادأمهسبمألآبةءاسسأأدمداضطءأات،نءربم 



وائ^ْهبإلأ السسس 

:محي أحكامّثلأ، له الأ المثى 
;مثل ، الممشى،نه ويكر شأ، الكلام كان إذا النصب جوب و( 

.صحيفه إلا اليوم حف ص قران 
,صحيفثس إلا النوم صحم قران 

•منهم الهيابين إلا القال بمجيض 

،منه ، Jjbانه على إعرابه نى منه للمسني إتباعه او ئمبه جواز ( ٢ 
:مثل منه، المتثني ودكن ، ممثاالكلام كان إذا وذلك 

.الجيدماو منها الجنية إلا الكتب ئشر ما 
.الجدمنهاالكتبَرلأ اقض ما 
,منها آ اوالهادفآ ر الهادف إلا بالمنرحيات اعجب لا 

ولم، الكلاممئا إذاكان وذلك الجملة، ،ءراقيخ:ثموسمفى ٣( 
:تعار محوله حبرأمثل يمع محقي ، منه المسنى يذكر 

.؛ ١١الت1ّر؛«دله حلتِمن قد ت-1ول، رلأ ننثد ^١ ٠# 
:تعار محوله مثل لؤبيل، 

^^٢١٠٣،

.( ١٤٤الأة)صران. آل صورة )١( 
.( ١٩٩الأة)س-صدئة )٢( 

قءأسأكع،أأأسيداأب،ةأاتأن§يةأسةاكامقأثئءدالهاارءأااسأية 



:مثل اوءاعلأ، 
إلأائماوإُوالأتلآيى.الأمم ثا0 رفع ما 

اون؛بذاض،شت
لأنتذَلأإلأص/

:•ثل به، مفعولا أو 
طئإتإلأمكَاس

والعدالةللحضارة ناثرين بالدأإلا العرب فح ما 
:تعالى قوله مثل لأجله، أومجفعولأ 

 Xُاأ االمالمينَ« رلأرحمة أر<ناوالآ ما و.

•يم ذى على إلأ محي لا 

لّيلييتم النتش 

•ّثل ، ممحوى( او) ( غير ص) الأستثتاء اداة تكون محي 
الملولم.مقار اوسوى النلوك، مثابر غير المصرية الأثار ررنا 

لقلتااما ، يا[لرصافة دائما الجر وسوى يغير المتثني وّمحم 
•بإلأ المستس حكم الإعرابث ش فتاحذان ، ( موى (و) غير 

.(١٠٧الأة).ا(-ررةالأنءا،

أاسةأسّةأهءدبها0بأ،تأنءّت _u؛ رأضد أسء مأس 



_ه'ا_

'■مثل ، منه المسثش ويكر ، يأ الكلام كان رذا متهما فيجب ( ا ر 
•مباح غتر المساحون غاز 

إذا، منه يدلآ أنهما على منه للمتثنى اوإتباعهما صبهما ويجوز )ب( 
تمثل ، منه المتثتى محدكر ، شيا الكلام كان 

•ّباح را؛ أوبوى ، سباح غير السباحون فاز ما 
مباحاوسوى ، مباح غين الئاحول فاز اوما 

ولم، محنفثا الكلام كان إذا ، الجملة فى محونمهما يحب ويعرتان )ح-( 
:مثل منه، المتش يذكر 

•مباح اوّوى مباح، غير فاز  ١٠
•مباح محوي أو محياح، غر شجعت ما 

وخاشأوندا يخلا الستثض 

!مثل ، وحاشا وعدا بحلأ يسثتى 
.فليلا.نها خلا سباءرباء 

.منها فليلا ^^تبامحرُاءسا 
.مها قليلا حاشا سباصربا، 

علىفينصب ، يجن أو ينصب أنه الأدوات وهالْ الختنتى و-محم 
.المابقة الأمثلة فى كما ، به وهومفعولا  UImjاانها 

تئل ، بها ومومجرور ، جر حروف أنها على ويجر 
.^^لأالآلأت'بالكهرباءخلأممنها 

الباحونؤ كلمة س بدل أنها على تقاديرا رفوعت ت صرى 

1سءيه1كدءءأدمد1لم>طه قء1ءع اسء1كامق،ثتءذا،بمطاء1|اسميت 



.محولٍ-نهاوو\د'\س/ميخعو\ 
.الألأتع\و 

كولمثل تسمهما وقد ، تقدم كا ٠ *ا ٠ تسمهما لا ند وعدا وحلا 
;الشاعر 

ألآلك'ض،.أءلأالد'اءلل'
لأنطلآناءل'سمةل'سم 

•باطوّ الد' عدا شيءءما كل' : ومثل 
محبمماؤطحنIبه ضرل انه على يعدهما، المتقى نصب يتعض وحينثذ 

مار فلاسقها اماحاشا 

اليالخ

بيهو_ثالنداء ادوات أداوس يعد يذكر ظاعر عواّم • النائي 
مثل؛اوامماقم، رئبالمماْ 

•النار در كنُءلموحا ، عر' يا 

واىواله٠رةلداء٠ الهمزة اى، ، صا، ايايا، ٠ وادواتاث؛اءرا 
نائي.محل ويا وا1لأٍُد، وتا ، واياالقرس، 

للأطم، تتدير• ر"مرا مم صم وياءال،< ، للاصتتاء •اض سل وخلا •ميرا، محا )١( 
•دبمّة ين لالهد دامحت ■ الجلألوضول،به 

ابمااماااسءأاه ٥٠٥! ٠٠ايا ب أادءدم،هاأثمبم ص ،•اس 



-\'U-

المنادىوحكمكلُميأنواع 

;مى المنادى أنوخ 
؛مثل ، المضاف المنادى ( ١ ) 

•الوض الصديق احتر ، الرحمن ياعبد 
•'نترل- عر بعلملأ ئضس لا ، العلم ياذا 

.س يقظا ش ، الماراة ؛ مما 

'•مثل ، منى يكون وقد ، سق كما مفردا يكون يد والمضاف 

.السجيل سحز؛ ظاهرة كل سجلا ، المضاء يارايدى 

Iمثل ، جمعا يكون وقد 

.النطق سلامة عر حامحفلوا ، ياماJيعىالأساء 
.النطق سلامة عر حاففلى ، الأنباء مذيعات يا 

Cمعناه يمم ثىءّ به اتصل وهوما : بالثضاف الث!س4ُ المنادى ( ٢ ) 
مثل:

شلا.ابدا ع_1_نلآ، ياوامظا 
.لكتلأن ثحالق لم  L،0يأ.، ياسار»اأنالنيل 

.لبلأمك شر ائت ، المتم طاو_ا فى مبعوثا يا 
إليك.الدرصناء ثجق ئإثك كلامه، هصيحا يا 

راسأضطةأاتميةماسس ااسةاكأسصداسءألأب 



لسدامهاتشني لا التي وهى I المثم|ثودة غير المحم؛ة ( ٣ )
:مثر عله، كئمهمتدل، على مثدى ل منئى، 

■لغيرك صالح مثل إنك ، ومحليأيا 
. s—wsl؛}واجبا معرُبا الثلائم الأنولع هده فى والمنادى 

غدلت، يداوها ئمحسل الش الكرة وهش ; المقصودة المحنة ( ٤ ر 
عرننص،ئلت

٠الثلُة تحتكر لا ، ياغ يا 
,لعن اللاتحتكرا ، يانعان يا 
,اللعن لاتعكنوا ، بائحون يا 
.السلعة ن لائحتكن ، بايعاُتا يا 

منبالمضاف شبيها ولا مضايا ليس وهوما ! المثري الملم آ ٥ ر 
.الأعلام 

:اللام عليه قوله مثل 

.I بثيقنمرة ؤلو المنكين امحلممى ، عائشةا ي٠ 

•آلأمل سينأ العمل إل ، ٠حمدان يا 
•الأمل بين' العمل إل ، محمدون يا 

.الأمل العمل إل ، فاءلمار>تاويا 

ثه،برنم ٌا ض يبنى المقرئ المقصودووالعلمِ الكرم محن وكز* 
الشى،قى الألف وعلى ، والجمع المشي غين فى المز على فيبمى 

•الذكرالمالم جمع الواوفى وعلى 
اوسة1كاسسءفياساهاوسملآةءاءءاودءأا،سمد1ضطهااتانءأة 



سمء'ثفيه)او(

وأية، للمذكر أى بلفغلة ه مالأض ال« » فيه م امثداء أريل إذا 
Iالشاعر قول مثل ، المتا'اس-، الأرشارة يامحم او ، للمؤنث 

٢١اظJيمُذلألمءككانذاع_ٍنْ الننتز الرجي؛ يائها 
•ومثل 

.صانعة انت ، الأم ياتثها 
'•وئسذ 
•الخبر نل النابَ ١^٠؛ ، الخز مدا يا 
•ومث—ل 
.الكبر نل الشباب اغتثس ، الفتاة هذه يا 

علىمرفؤع بعدهما ال« رر فيه وما ، الضم على البناء أوأن أى محم -و
.صثة أنه 

أوهداأى ذكر غير من قيادي { اس I الجلالة لخظ ذلك من نشى 
بميمعنه والتعويض ، الداء حرف حيف معه ويكثر ، الد يا ت فيقال 

اللهم.: فيئنال مشيئة، 
حد'ف'مفِاثواء

!تعالى قوله مثل ، مجحدوثة الداء وأداء ، النائي ياتى ند 
. ٠٠٢١ أنأخطائا شينا إن ماخدتا لا ؟ ن» 

•\ر* أصرع ، شتي ت ومثل 
المتلأنىالأ-ودالؤلي.

٦ ٢٨٦الأة) .الغر. -ور؛ 

اسه٥٠أدءح ءادمد اسه تراس 1اآسهروق اابمطام،ي 1ئتءد اكامة امتأت 



التمسز

منهونيان ، إيهامم مزالة بهم بعد يذكر اسم ت التمعن 
تمثل 

.يطنا قطارا اشتريت 
منقنطارا يكون كان ، كثيرة لأشياء تصالح ، بهمة ( قطارا ر فكلمة 

بمة)مما(شااشءَاد!رادساوغيرها :صل أو ، أونوم قطن 
سسالتهم وهدا ، قنطارار كلمة لها نمق الض الاشياءِ هده بين 

.تمييزأربهامه ازالتأ الني اللفظه .وسس ، مميزا 
اذذن_؛؛زنوْذا

!نوعان المميز 

,التمييز نتل يدكر الذي اافلاهر المبهم الأمم وهو مجلموظ ^ ١ 
تمثل يذكر، انْ غير من الكلام أ؛و%>ةلأص وهوالذي مالحوظ; — ٢ 

.عيدا العربية البلاد أكر مهم 
الحاصلانفى تكون لأن ملمح ممر إلى المنسوبة فالكثرْ 

منالمراد بينت ا عددا ر وكلمة ، اوالروةالمصنوعات، اونى ، الزراعية 
•تميز مهى ؛ الجملةَ س الملحوظ المبهم 

اسموظالممن انواغ 

!هى ، اربعة المالفوظ المميز أنولع 
تمثل ، الوزن اسماء — ١ 

قتطارااو ، اوكيلومحمييرا ، فضثه  ١٠٥او^، ذهبا جرا>ا اشتريت 
.حاسا 

١^٥٥أاكمد اكد§ ةءاس 







-١١٣-

.دائمأ \ذننوح يوافقان ( ٢ ، ١ ) النيئان ( ١ )

فىحالةالأ؛هماد،ض:

اسان.الحفل فى تحدث واحد. الحمل فى تحدث 
اثنتان.الحفل فى تحدنت 

لدلالتهالنيئ عن المعدوم لمظ يغض ان الحالة محدْ فى والغالب 
:عليه

;مثل ، اوتانيثا تذكيرا ، اوقين إفرادا 
.وبمللتان يهللان او ، بطن؛ المرحية فى 

:تعالى محوله مثل الترف، حالة وش 

.ئنرَكنكا ك' أتت ز إ» 
. ٠٢٠ئنهرأ«عذت ١^١ الشِ محي عدْ ل إ» 

.. ٠٣٠ية^كابيا(,
:مثل النطف، حالة وفى 

.صفحة وتعول' واثنتان ، موصوعاوعشرون واحد الكتاب فى 

•( ٥ ر الأية ٠ مّف ّررْ ( ١ 
•(  ٣٦) • الأية • التوبة سورة ( ٢ 
.(٦٠)الأية ٠ القرة ّررة ( ٣ 

ااث1تءهاةء1ّد،وب،ق 1ودء قءاس 1اإسيي؛ت 1يا1يء أقت§ق 1كامة 1سق 



فىالمعدوم عتكس على تكون سنة إلى ثلاثة من الأعداد )٢( 
فالمفردة، معطوفة ام مركبه أم مفرده ت أكانت مراء ؛ والتابيث الئمحر 

;تحار قوله مثل 
٠١١٠أيام داJودماسة مع عل1همُ مذا ش٠ 

.أعصاء ّق إدارته مجلس ور ، فترات ثلاث المصغ يعمنا 
;مثل ، العثرة مع والخرثمة 

طالبه.عشره وثلاث ٧١١٠عشر تسعة للتفوفين المسمى يعكز ار 
;مثل والمعهلوفة 

٠٢١((ئعجة ونعوذ تسع إه أحي مدا رف  ١٠
.عاما وعشرون ة حموسلمه خديجة يد؛ الالرمول تزوج 

تمثل مفردأ، كان إذا المعدوم حلاف على بار ( ١٠)العدد )٣( 
,ليال وعشر ايام، عشرْ المريض اعتكص 

;مثل المعدوم، وفق على ائت غيرها مع مركه العشرْ كانت فإذا 
عشراربعه فيها لث اشتر وقد ، حلقه عشر؛ ثلاث المسلسلة التمثيلق هدْ 

ننشلأ.

،ومضاعفاتهما، والمئهوالألفُ ( ٩ ٠ - ٢ ٠ ) ألفاطالموشم٠ن )٤( 
،معهلوفة ام مفردأ اكانت مواء ، نث اوالمؤ المدكر سمر لمغلها يتغير لا 

;تمال قوله مثل 

.)٧( الأية ٠ الخاتن صورة ( ١ ) 
.الآة)^()أ(مد؛ص.

اسةاكاسصسهألآبقءسسأساا،أحالأأض 



محَظ،
أمحَتاوة،لأر

يوث.ؤبمئروليومأاوثلائول تسعة الربي الثنهر 
طئاو.أربعمائت الاختبار وتمتخ ، طائرةمائم طيارعلى مائة تدرب 

.الفاكهأناشارمن وآلاف شجرة، الم الحديقة فى 

محا

سني'افم

!ثلاثة احكام له النيئ تمييز 

إلىثلاثة من ) الأعدام مع وذللئ، ، مجرورا جنا يكول أن — ١ 
.ايام ومشه لياو خنس البمه ش هضنا ؛ ض ( عشرة 

إلىعشر أحد ) الأءداهم٠ن ح وذلك ، متمونا مقرئا يكور، ان — ٢ 
تعةضنَ(ءثلت

.صفحه وتعين مع ثى نملا عشر واحد مقدمة الكتاب ؛ى 

والألفة المائ) ع وذلك ، مجرورا مفردأ يلأول ان — ٣ 
وثشائة، فتاو مائة الرياصية المثارا؛ حضر I مثل ( منهما كل ومضاعفات 

رحلآلافي ممدووثلاثة والص ، شاب 

.( ١٤٣الآة) الأءراف.-رد؛ 

قأاسسأأ1مدادءطهأكاساسةاسطصاسما0ب 



دبتاؤءالعدم رعراب 

ضإليسضسضنيعم، أحد : الأعداد س ١ 
•ئل ، الجزتأينِ 
•لاجبا ■مثر أحد الخدم كرؤ زيق 

•عشرلاجبا أحد القدم كرة فرض فى دل 
•لاجبا عثر أحد س كروالقدم فرض يتكون 

.يوماعشر اربمة الأسبوعان 
•يوما ءشر أر:عةَ الأسوعين فى رن 

.يوما عشر اربعة على يكنتحل*الأمبوعان 

الأول،الجزء يعرب ، عثر؛ واثنتا عشر، اثنا ■ الديدان — ٢ 
وجراونمنبا بالألف، رشا المثنى، إعراب واثنتا( ا اثنومحو) ، منهما
الني،عر أوعشرة( عم، ومحو) الثار.نهما الجز، وننى ، بالياء 

.شهرأعشر ائا اله 
•صرا عثر اس نم الر إن 

•شهرأ عشر ام، ءش نه التشحل' 
.توصيحيةصورة عشر؛ اثنتا لكتاب ار 
.توصيهحيةصورة عشر؛ اشر الكتاب ر إن 

.توصٍحية صورة عشر؛ اثنز على الكتاب يحتيل* 
ااسة1ك1ّةلأتءد1يطاءااأب1لتانءبم ؛ UxJأ1ومد ،• JIقءأس 
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سّم_سرإسائألكثمدة،٣_ 
•مثل ، منهما كل ومضاعفات والألف أوالماثة ، العقود لفاظ أس 

 Iنحأنثت حبه ■كض ال1ه نسلِ بن أموالهم ننخبمون الذين و* ذ

*ناثرا وحمرف أرناه المعرض زار 
،٢٠يسام أ؛الكا لا حولأ تمانض يمش ومن الحياة تكاليف متنت 
I ثإنآكنمت-ذا، صثا فئم' أف ولمب عنتم القث حدص لأف ا

أفمموامحبإذن
.^^^^^4ُحانمتاٍين1َرم،

وثمميرهاليد تعريم، 

وتعرف( بال ) معرئ وياتى ، السابقة الأطة قى نكرة'كا العدد ياتى 
بهاءرافإواس;

:مثل منه، الأول الجزء على الأأ ٠ العلميمركبايخلى إذاكان ا_ 
•العدم مكتملة عشر الخمسة المدرمة فصول 

 _Y دخلت مضائا العدد كال ؤإذا I ،ال I ١٠٠، إليه المضاف على ،•
•الأوائل الشعراء الشرثلاثة مسابقة ش خلمر 

تتمام أبى فى؛ول كما إليه والمضاف المضاف ويجوزتعريف 

٢٦١الآة) )ا(ّور؛اوز؛.

طسأض لرم؛ن المحن )٢( 

ت1نء،؛ن11لأمءع1ة أادمد،  ٠٠٧قءاس!اسة1لأسصد1ساء1لآصهه 
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لامعهالارماح, ّّهبِ ض دالملم 
الثه-،ُاأالسعة لافى الحميسءنِ بين 

والمعطوفالمعطوير عالي I ال ٠ لحالت مععلوفا العائد كان ؤرذا — ٣ 
:مثل عله، 

.عداء والعشرون الخمه الجري مسابقة فى اشترلث 
:مثل العدد، عرثآ القوم ألفاقز من العدد كان ؤإذا — ٤ 

الثماقى.الندآليرنامج محاصره العشرول المن 

م

فاضاسمضلئن مذغ 

الترتب،على للدلالة فاعل وزن على وصص الاعدام من صاغ 
العاثرإلى وهكذا ، والثالثة والثالث، ، والثانية لثاني، ا ت
،عشر التامع إلى ءشر0 والحادية ، عشر الحاؤى I وتقول ، والعاشرة 
،والعشرون والواحدة ، والعشرون الواحد وتقول . ءشرْ والتامعة 

٠والتسعين والتامعز والتسعين التامع إلى ؤجكدا 

السعة. انمغلم' المس : الخبل الثثهب. ئب الش الرماح الأدماح؛ شهب ( ١ ر 
•دءا"لارد ، ووعر؛ والمرح، والنترى، ولحل، والغمر، الشص، ت س الشهب 

ضر والواحد؛ الواحد م بدلا الترتب ض لادلألأ ( والأولى الأول، ) سما تأتى ( ٢ ) 
.والمعملوف المركب 

اااس>،اءااء اي>رثتأد اكامة أسه أاث،ئررإء أأ«ءءأة ءأأمد افء قءاسل 
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•فاعل وزن عر الم-مزغ العلتم وأحكام 
جمعفى التانيث او التذكير ت حيث من المعدود ي3لادق انه — ١ 
تمثل ، عليه أومعطوفا ، أومركا مفردا ; حالاته 

•غءرْ عر متقدم الرابعة الفرقة من الراع لفملُ ا- 
•عشر الحائي الطالب الامتحان فى الاJرحات مجمؤع فى شترلث ا_ 

.عثر؛ الحاديه والطالبه 
عمره،س والخنجص الثالث العام ر المدينة إر اجزالرموس ه— 

.واو1تين الثالثة الس،ة قى وئنش 

٠٤٠ منكلها المكة الأعداد قى الجزآتن فتح علمى يبمى انه - ٢

•الأول ربحٍ شهر عثرمن الثار اليوم ر النبرى بالموأدّ .ئتقنوء 
.بدرا الفر ميت العربئ الشهر محن عشرة الرابعه الليلة فى 

مثل، ذلك عدا فيما ويعرب 
.اراع الامز الرواية من الثالث لثمل ا- 
*المثرين المرن مجن والخنيص الساعِ فى غزوالفضاء دأ ب— 

الندمكقاياظ 

؛منام على تدل ؤبمنها المعروفة ألفانزالعدم من لمت كلمات نالث 
؛واشهرمحا الخدم، كتايات سس ولهدا 

.نيف . مع . كدا . كار . كم 
ةء1س1ودءء1كهمد1وب،ه|سءهقسقاكاطكتءد1ساهالآص،ة 11



م

معناهامتهما ولكل ، وتبرة ، امحتفهاب 1 كز ٠ ئئتلإلُ 
•وتمعزئ 

؛•ثل ، م العددكما عن بها يمال الامتفهامة فكم ( ا ) 
؟المكثة رجعاش كم 

.؟ العريية الجامعة إلى انضمت كمُدوله 
عليهالحل فإذا جر، رفا - عليها يدخل لم إذا منصوب مقرئ ونمنها 

•مثل جره أو نمب جان جر حرف 
؟العالي المد بناء تم ( اومنة ) سنة كم فى 

؟المادرة التحفه هدْ اشتريت ( اوجنيها ) جنيك عم 
العددبتنض جوابها ويكون جواب، اءلى الامتفهامب ( كم ) وتحتاج 

.عته المتتمهم 

تحتاجلا لهذا وهمي ، العدد بكثرة الإرخار تفيد ؛ الخرية وكم )ب( 
مقرئا، بمس أد بالأءصانة مجردرأ كون ونمرهما ، جواب إر 

•مثل ، اوجمعا 
•بملوك التاريخ مجل بململءعرض كم 

.«ااا ٥١١يزدن ممزْ فثه ظياوأزعلت ؤآن من »كم 
٠كمدولحررعاضُثوبما 

•شعوبما وعى ددلحررها من كم 

٢٤٩|لآة) )\(مد.اوزأ.

ازسهاكامهاه|هسء|لآبم|ساكدء|اسءداو«ءطه|اتمء،ء 



تنآ
إرتحتاج ولا علىنيامح، الدلالة فى ئلُماسمت اتن( ك) 
:تعالى محوله مثل ، دابماسمن مجروت مقرئ ونمزمأ ، جوابا

.«ااا\}خ/إو'وي( ، وووآالائخملُ دائه من وكاين .٠ 
مِمح'ونى،نلإ

. ٠٢١!نغرصون عنها 
(XJ

،ه معهلونأو ، ننندَةونابي ، نيهمء عدد عن بها بجثي 
تمثل ا تمييزعاممرامجغردأأوجنا وياتى ، أونئرره 
.هدمحا المباراوكدا محي الفريق مجل 

.غواصه ؤكدا كدا البحري انلويثا محي 
.تدارسَكلٌم.كدا^١ ئيى١٧

يقنع

التنة،إل ^ العدهمس طى ضر( يملُثل) 
حسثاومجن ، والتانسثا التدكيت ت حيث من الأعدام هد• حمحم ؤياحد 

•ونثاويكون ، *ونثا المعدود كان إذا مدكرا ( بضع لغغث) محكون التميهر، 
؛حالات وإلك'ش ، مجدكرأ المعدود إذاكان ( ضعة ب) 

حالل جنا تمءءزْ ؤيكول ، والناماوالزكسبا الإفرام 

٦(الأيت)• انمكمت. مرر؛ )١( 
•( ١٠٠الأية)• مّض مود؛ )٢( 

اأتانءمحهأ،صطه أاومياف افه هءاس أاأسيءت اسياهء وسءو اكامة أامينء 
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،ثلاكركيجنوالناكز، حام *ى يبمردأموبا الأ،مام، 
.أحابيع منعه النسميف ش لمستا 

•بمض مع حلابجا قى ثرلت 
.صديقأ عشر بضعة وتايلت 

.تنئ'* وعشرين منا واهنطاوت 

صن

اضالعم رلى ^ ٠١١على عر.ازاد ق( تملُسمُ) 
تلززصورةوص اشةسناسَين، إلى الواحد س عيد أى على أى له 

ت،ثل ، أم4وتا المعدود )، 151مواء واحد، 
j CJU J؛yقصيدهئيآوعشرين ؛.
مقالأ.وثلاثين نفأ للزيات وقرات 

•جديدأ بحثا وحمرن نيفا العلى المرتم فى 

سآترُوراتُ

جمالأِأ:
■جر حرفا صممه إذا — ١ 
.ممافاإليهإذاكان س ٢ 
لجرور.تابعا كاف إذا — ٣ 

.الرابع عن الكلام ش -ساتى كما 

أ،ءأااسءهأسهأكامهاهتءدافياٌأساكأأأأومدالهماسءبم 
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انمبحذف المجرور — ١ 

:الأنة الم حروف من -،ترف بمد وئع إدا الأم تجر 
:ضهأ نتان ولها : ِمن 

تحار:قول مثل الابمداءُ، 
المسؤجمإر الحراء الممجد س ليلا متيم أصرى اللءى بحانَ '٠ 
. ٠٧٠الأنمى 

•أمقتُمنْشراض مثل؛ البيص، 

المزإر الفضام حس وصلت : مثل ، وهيى'دل؛عرالأنمهاء : ر إ- 
•الشر ص ابمعدت ؛ ُثز، ، المجاوزةعر تدل، وهى ت نُ ع- 

:ت عر 

\زؤف.عر : مثل ، الاستعلاء 
:نمار محول مثل ر( بمض ) الظرب 

.((رمآء من عمله حين عر المديته ولحل ١) 

:نناتيها ومن : ر 
.افء من قليل الكوب ر : مثل الوب، 

•الأولى الأية • الأءصرام صورة )١( 
.الآةر"ا()مآ(ّورةاوءح.

•( ١٠الأنة)• القمص -رئة )٣( 
أأسبهس،هماساكءء اسةاسسامءدالهااءأااب 
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فلاهى، حمتهامخ \ا/و\أ'*\ذخمك دحثت ٠ : محوله. •ثل ، ال1تثُ 
• ٠٠١١ الأض حشاش ثن تآكل تركنحا ص ولا ، اطعمتها

;معانيها ومن : لباء ا— 
بالجدتنجح مل ييية، ال

الأمدذاءُبال1امى.يجممع : مثل الظرب، 
مثلالاستعانة، 

يرئلألجهلّ عر ملكّ بجن لم ممحم الناس يض والمال بالعلم 
:تعار محوله : مثل التعويض، 

 I٠^١^٠١ أنمهلم الممنينَ من اثمى الث ف ر^jL  ُ٠١٢١ الجتمَ لهم
الشعوب.كفاح ليتتمذن يالته، ت مثل المم، 

كالمراب.١^۶< الأماتؤأ : مثل التشبيه، وتدلُعاإى : الكاف _ _
:معانيها ومن : للام ا— 

• ٠٢١ألاصء وناش اثتات، لدناش » : مثل ، الهكُ 
.للجمل والرحل؛ للحصان، المثرج مثل؛ المحتلم، ثمحة 

للمجتهدين.الفوز ت مثل الاستحقاق، 
.للتعلم المدرسة إلى التلميد يدمب ت مثل التعليل، 

•حشراتمحا : الأرض حثاس • عر؛ سب ت را(فىرء
.(١١١). التوبةصورت )٢( 
.( ٢٨٤الأية).الغر؛ صورة )مآ< 

اسةاك،مةدثت§داساءاوسمبمأاتدرهه _u؛ راكرد افء مأءء 
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،نجي إذا والتل واضنى ٠ ت تعالى محوله مثل ت الفم واو —
. ٠١٠٠نر وث الئ، ربودعالش ما 

العرفيذهب لا ، تالله I مثل ، الجلالة بلفظ وتختص ; الفم تاء 
.واواسِ النم بين 

مثل، للأرسثناء وهى ، وحاثا ، وعدا ، لا حء 
.منها القليل حلا الجوية اد الأرصثندق 
.منها القليل عدا الجوية الأرصاد ذصدق 
.منها القليل حاثا الجوية الأرصاد مدق 

آخرحى وطنه عن الحر يدافع ; مثل ، الانتهاء عر وتدل، ى، ح— 
•ءطركسدمهَ 

خر'وف'اسر':

;نوعان المم حروف 

كما، الكلام فى عنه الأّتساءُ بمكن لا وهوالنوى : اصلمى' — ١ 
.السابقةالأمثلة فى 

.الكلام فى عنه الاستغناء تخى وهوالذي ت زائد — ٢ 
:زائدة اتى ١^٠٠ ^؛ ١١حروفِ من 

وأن'يلأولآاستفهام، أو مىّ سمها أن' لمزيادتها ويئترمحل : ن' م— 
:تعار فوله مثل نكرة، مجر 

.، ٢٠٠_ذل.س.ُبمالأه 

(٣ ) الأية . فاطر صورة )آ( .آآ(ا١ )الابنان . الفص سورة ( ١ ر 
اوت1نءرة1د>طت ءانموف افء تءاممح الأميرين ابيالأهء اكامة اسة 
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. ٠١٠#واج إلابمه ف من وما رر —
.((رآ؛ ذىْء امحثابِمن همطناِفى ثا ر ر— 
مثل•" كفى فاعل وفى ، ئس خر م زابدْ ونابي •' فاء ا— 

:الشاعر محول 

ري'''على الفضل محر مص ضه الفاملِفى يض 

تعار:قوله ومثل 

.((رت ئصستا يالثم وكز ، وليا ياللم وكز رر 
مثل، للتشبيه وهما ، ( مثل ) كلمة قبل زاثده وتاتى : —الكاف 

;تعالى قوله 

٠ا أم البصسرا( وهوالم-ح شيء ليذ رر 
•عون الله عون ل1-سخمثل 

:مثل ، التقليلُ معانيها ومن ، بالزائد شبيه م حرف وهى : ب ر— 
•من°تجتقء صديقٍائفع رب 

بالإمالةالمحرور - ٢ 

,قحبيعرب والضاف ، إليه مضافا والثاني ، مضافا الأول ويسمى 
الضافآتفيد والإصافة . يالإصافة نحر إليه واكاف ، ا-تيالة ق موقعه 

الآة)٣٧(.الاممةسورة )١( 

■لنذش الثتت )٣( 
،١١)ألأية ٠ الثودى سورة )٠( 

.الآة)٨٣( الأ;عام.سورة )٢( 
•( ٤٠الأية)• النساء صورة )٤( 

انأسريةافيطابع لثتءد اكاعة ااديأق اوتانويةاإ.رداة هاوءمأف أكدء قءاس 
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لكناءذا التحبس وميد0 ، معرفه إليه اى المفلكن إذا التنريم 
!مثل ، نكثرْ إليه المضاف 

,المدينة ميناء عر الفينة رمت 
.مدينة مينام عر قينه الرمحت 

ئنس'ف'مظئ

للإصافةيحذف 
تمثل ، المنون المصاف من السرين — ١ 

.الشرية الحضارة رواد العلماء — رواد العلماء 

مالمامذكر جمع او مثنى لكن إذا المفاف مجن النون — ٢ 
•ٌثل 

.للحكم امامان والديموفراؤليه العداله 
.الحئم اماما والديموفراطة لعدالة ا— 

,الحي لواء رابعون المصلحون 
.الحر ُلواءِ رافعو لمصالحون ا— 

اشنل'اضربُ

مميللم إذا المفساؤع هوالفعنأ — تقدم _كما الأفعال من المعرب 
منصوبااو أ مرفوعحينثد ويكون ، التوكيد نون ولا وة الننون يه 

.اومجزوما 

تكتبلا ولهذا ؛ الذكور لجمائ صميرا ولست رفع علامة ا هتالواو ( رافعو ) ( ١ ) 
,الق بعرشا 

ا1ثانءرابملأه>دلأت اكيء قء1ءع اكامة است 
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\وحض\وعئمب 

توهى ، التمنسا الوات من اداة مسقته إذا المتصارع ينصب 
،ْ Iتعالى قوله مثل ،  ٠١٠نة المصدر ن ا— 

يسعونالذين ويريد ، عالنئم يتوب ان يد م الله و# 
. ٠٢١الن!ةواتأنتمحلوانلاشمأ((

;ْثل ، النثل فى للنز مى و : ن ل— 
.نلالبّ وراءَهُ حق مع لن° 

. t٠٣١ ئبميزل ٠^١ سفئوا حتى الر نن١لوا ثن ١) 
.بالكفاح إلأ المجد إلى  ١٣لنْ 

•")، ٠٠، الئءيز،ِ وهم، • ش — 
.مديه على نحر كى اعان، مثلا لثنيك اد«خذ 

•به نهتدى كى ١^-^ ٠^^ لنمسلث، اJخذ 
.الأنمحراف عن اشكم تصوئوا كؤأ بالخلق تسلحوا 

؛ئل ، ينا كلام جوابث ؛5، وتبع ت ذ'ف إ— 
بطايتحنى اعددت I محال لمس جوابا . بحثلثآ يفوز  ٠٤١إذن 

تقدمأن ير'نى : •ثل فى نالممدض بمصير. مانحا المضارع السل مع ول م اش وص )١( 
تقدمك.رني ب— 

.( ٢٧)آة النمام.مرر؛ )٢( 
(٩٢آيأ)ممران. ال مورة )٣( 
.اكحت المب، وملامة بم •نصوب : ويفوز جواب، حرف ن إذن )٤( 

iupjLS^lلتتءذاهطابع اكامة امتة (]تاتءيق 1لرد،ق ويم أادانمء قءاءع 



-١٢٩-

-لأم'اكنيل،ثل:
.اسما للش ليكوف الأدب اطلب 

.؛ ١١(( إليلثا عجلتُ و» 
.معداء لتمثوا بالأمل قلوكم امثوا 

النيلئاكيد بها ر مؤ لأم وهى الأءئكار، لأم أى الجحود: م أل— 
بالفعلاو بما، المنفى ( كان ر بالقمل بق وئ١؛^^—ار، او 

•مثل بلم، المنفى ( كون ي) 
. ٤٢١مآكانَالل،ُونندش°وأسسممْ(( و» 

ومْهمْلأمحوألأننا.

ؤتآكون، بعدمحا ّ مًا ملها ما انآ تميد الى وهى ت اليبيم اء ف~ 
والأسصاموالئس الأر وانمللتأضل أوطلب، ض، نسوقه 

•ٌثل واشصوالئرجى، 

فأئدم.ال1از نى يمزن ما 
؛٣١فتنمحنروا واحدأ يرأ كوئوا 

.^دثونوتاسو7لأ«ر،<

المديرةالفت«>ة نصيه وعلامة ، التعليل لأم بعد مجتصؤب ; وترصى ( )٤٨الأية ت ٍله صورة )١( 
الألف.على 

.( ٢٣)الأة .الأنفال صورة )٢( 
وعلامة، بسة الفا، بعد •نصوب مضارع فعل ; وتتصروا ، ثبٍة للالناء ت كتمروا )٣( 

.النون حيف النصب 
 )t( ( ٢٢)الآية امّرام.صورة.

اوت1نءيةواكماف'همظ 1ودي ق§اءع وثتءنااا4طابء اكامة الميتق 
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قبلهاما لندوث مصاحب بغدها ما حدوث ال وئميد I المية او و_ 
٠مل ، حللسا او بنفي بوقة جموتكون 

لمْأنصحض/س.
.مثلهلأثَءنموش

؟٠١١إليه ٍيء وئامث-ّ' إليك أتحجنُ 

:تعالى قوله مثل ، اوالتعليل للغاية وهىَ : و ح— 

^^َهاُاسثاص'

نمسك.على تثصين حر الاءرادة نرى كنْ 

ءنزماذْضارع

وهى، الجزم الوات من اداة  ASJUmرذا المضاؤع اوف_عزا يجزم 
تنسيان 

٥م  0 واحدافعلا يجزم فنم — ١ 
.آأ_وفمّيذززثنِ

الفتحةالطمب وعلامة ، مدها منصوب مضارع ونسيء ، المعية واو الواو I ونسيء )اآ 

.حش؛الفتحة بعد منصوب مضارع ت ؤيتبين . ساية وحش (  ١٨٧ر الأية . البقرة ّررة )٢( 

1اديتة1ك1ئسءداس1هالآصذاوتانءيأن 1ديطة ايمء هءاس 
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:هى واحدا فعلا لجرم الض الأدوات 
المانحبمى،إلى وته ويقلب ، اJمارع الفعل مىَ ومحيي ت م ل— 

.كَولم/خمكما ومْ.تحود، و، 
هنزمونئيب ، اومض_ارع ال ائفتنفى ونحيي ت —ا لم — 

:ءثل ، التكلم رس إلى بها التجى وسمحر الماصص، إلى 
.ئمحسل ولما ، الطائرةوصول موعد حان 

ْ؛ ٠, ُ ,  تمثل للطلب، •محييا المضائ وتجعل ; زالامجر ال— 
نعته«امآا.من دوننم محق ل» 

•يوغدم وعد س لنف 
.حننت ندوة ولكوئوا المماJمول ليحلص 

،-ثل:_لأالناتُ
ئنلمممُءمح.

را/حماءؤ.لائجزالأيحسال 
ائلَرنلمرظوانلأمحا

لمْبخوقهنلأنِر،،

•مله ينقطع وقد ، التكلم, ذس ^ بلم التقى تم ب- ق ( ١ر 
.رم،أ(تالأيتان الأ،"ءلأص. صورة )٢( 
•)ب( :•سالآينالطلاق صورة )٣( 

لأ،ساءًلىرى•الهت )٤( 

أأتأنءيت iUjjiراب اكيء قأاس اسةاسسسءدافيطاهالآب 
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مايجزمس؛ن

وسمى، الجازمة الشن'ط أدوات هى ؛ فعالين تجرم الش الأدوات 
jjuUi الأدواتوهال0 ،. وجزاءه جواله والثاني ، اللط بعدها الأول، ؛

هما

•مثل ، بالشرط الجوام، بط لر وهى إن -- 

والم_صلنارا*مئا السوا؛ق ثلى لمكم؛مة ييا غاية تبتدر رن 

:تعالى قوله مثل للعاقل، وهى : س - 

م;ذننبمملشانذلح>ا ءر 
.نرَْ'«لأ؛شرًا

ت٣، الناقل، م وهص ؛ ام— 
الاقتصادالقومي.المواطونيدعم يدخره 

تمثل وهمىمحالابل، '• -مهما
.وثمافهمعرفه يزدلث تقرا م-هما 

:مثل ، للزمان وهى : مش 
.الرخاء ينتث.ر الصناعة تتميم مش 

شالأول الجواد ومر ابق جمح ت حابق ال. إليهاالمتاثقون يسارع ت غاية تبتدر زام 
•جاهلي شام دم ' الأكم نص للم البيت ريب للأول، ر،،والتالي والمهل، ، مازاالّ

.(.A،U)١>^': ..الزلزلة)٢(-ررة 

الميتةالأسسد'ساء'٧^^٠الثأنويق للرطة النيءراكرف فاأاءه 
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•مثل ، للزمان وهى ت بان ا— 

. ٠١١السلام ند الشعوب حقوق تحترم ايان 
•مثل ، للمكان وهى ، ونيثما ، وار ، واينما ,( اين 
٠يمه الجر ونسور لون المتعهلي\-ثر أين 

.الجريمة تنتشر ن المتع_هلار يكثر يثما ا_ 

•الأمراص مل الصحي بجوالوعي ر أ— 
.اصدقاء له يجد الأخلاق كريم يرئحل ينما ح— 
Iمثل ، للحال وهى ت يمما ك— 

.يعاملولث الناس ئعامل كيفما 

وذلل'ئا، والحال ، والمكان ، وللزمان ، وغمْ للمائل وتهسني ! ى ا— 
!مثل ، إليه مائفاف يحسب 

•عميا■ فى بحيص عليه وطيه •ص عاملءيرفْ اى 
.القومذ الأءتصاد يدعم المواطنون يدخره مال اى 

رمو''ِرن، ّ د : وتجرم • نصب محل ش الفتح عر مض مءلللزُ-ان امم آيان؛ )١( 
.بالكون •جزوم ٠ صول مض 

■مرفوع فاعل نائب حقرق؛ 
•مجرور رليه مضاف ت الشعوب 

الاكِ,لممار ص يالكر و-ماف ، بالكون مجروم اكرءل- اب ج» ت يد 
٠الغل'مرة بالضمة رمع فاعل اللام 

اكانريف« U>،-Uراأصرع• افء غءأءه ااستأاءأطثأداسأءألآصبم 
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هم َ 0  ْ .بالنفع عليك بند تثمره توقت اى 
وهكذا. ...اضئل' للاصطياف ئمفنل مصيف أى 

.حرف فهي ( إن ر عدا ما أمماء كلها الأدوات وهذه 

القلبجواب فى المضارع جرم 

جوازايجزم السابقة الجزم الوات من باداة المضاؤع يجزم كما 
!فيقال ، اونهتا كان امرا ، الهلنب جواب، فى وقع إذا 

.تام-ل مآ تنالا عمل و؛ ، تامل ٌا ننر ا'ء-مل 
.غايتك اوتبخ ، غايتك بلغ الخادعم بالامابى تتعلزْ لا 

رنْوالتقدير ، محذوف شرط مقام يقوم الطال_ح او هنا الجرم اٌر واّ
لمفان . غايتك تبلغ الخادعة ؛الامايؤأ تتعاس لا رن س نامل ما تنل نعمل 

إمثل ، خرم فلا ، لا قل إل بتقدير الئهىِ حالة فى انننز بملح 
.يفزنك الأراد من ندن لأ 

النمارعالفنل ردعُ 

تمثل ، جازم ولا ناصب بقه يلم إذا المقارع الفعل يرفع 
•زينة ابهى الربحِ الفُه.ك زدان ت— 
.المالحة ومتلها بمبادثها الأمم رز ت_ 

.را٠ 8 ئورْ ينم ان إلا الله ويابى يافوامهم ئورالله يطفئوا أن يريدوف ء — 

٣٢ر ت الأية من , التوبة سورة 

اوميويةافيطابع لثئءد اكامة اسة وءاسافء|اّفسحاات1ثمي« 



ت
وتصب، برضه فزنع ، الأءعراب قى محيلها مُما الواعُلكوات 

•محمجبَ ، بممْ وشم بست، 
.والبدل، ، والتوكيد ، والنلم ، اشتا ] هى النواح وهذه 

اثتتُ

•ومي ، حقيقي ت نوعان التعنا 

الحقيقي،المت، )٢( 

•مثل ، متبوعم فى صمة لبيان يدكر ناح 
.المنثّود الغد تصغ للشعوب الخلاقة الطاقات 

•لالحمحم صادقة مرآه نحلم كزأموس 
يم،النم وفى ، أو-^؛١ نصيا أو رشا : الأءعراب فى نشه تع وهو 
،أوااتانسثاالتدكير ومحي ، أوالجءعِ أوالتشية الأءفراد وفى ، أوالتنكير 
•ٌثل 

ئقي.لإعز\و حهدْ يبدل الصالح النوامحلن 
١^؛التعريف،وزى بمأنانمتيراتيانموتفىارغ،وفى 

وفىالأءهماد،وفىمثلت
•وتوج؛ك تشف وميله الناجحة المسرحية إ0 

،التعسريف ومحي ، اش1-ا محي ون المنميوافق النعتا ترى 
•التأنيث وفى الأءفرام، وفى 

تاّهةiUjJl 11!أنمري1كع، قءاس |ستاكامةمءدايء|لآسمة 
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•ح وش 
■الوضِ صرحَ ترفع هءة كلًيد 

دشالاءزام، وش التكم، وش الجر ش انمون العت،يراص ترى 
.التانيث 

:مثل ، وانمع اكة الثلاش وكذلك 
.يلتقيان لا المتوازيان لخطان ا_ 

"راية بمد راية تتهاوى المتدش المستىيرين رايات 
•را؛ الخالدات العربيات كثيرمن باسماء العربي التارخ حمل ي_ 

السمأ)ب()ثنتآ 

باشموت،مرتط شيء فى صلة لبيان ندكن تاعّ : بمأ الالمعت 
تهثل 

٠ديدرايه ال الصييق يلسار 
.رايها ديد الالصديقه امتشيرى 

•ديلورابها الالصديقة ينمحح انتقص 

ش( انمون ر مله ما وينع ، دائنا مفردا يكوو المعت وهذا 
التذكيرش بعده ما ويتبع أوالتنكير، التعريف ونى امعراب، 
•ُثل ض أوالتأنيث، 

•صاممه الجهيتصوبمنُريؤئرفى الخهليب 

،لمام اوّردا ، ئأم جمعا يكون أن نعت* جانس الماثل لختر جمعا المنعوت لكن رذا )١( 
أرتره.•ثمرات شجرات الحديمن ؛ى أوزاب، حالراسات الأرض ش : •ثل 
ااسةاكامقأثتءدايطاءالآصبماأتا؛ءية (اكريأأ«ءن،ة اكمء قءاس 
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،الرفع فى المنمون وافق ند وانه ، ممرد العتَ ان جد 
تمثل دش التذض، فى بميم ما ووافق يف، النم وفى 

.اصادها يقوى إنتاجها الكشر الدوله إو 
،الصب< فى النعوت وافق قد وانه ، كذلك مفرد اكت ان تجد 

•التذكم فى لآدَْ ما ووافق ، اكريف وش 
•مادئه مشوقة كتاب، كل ينتثر I مثل وفى 

،التنكير وفى ، الجر فى النعوت وافى وانه ، مفرد اشتأ ان تجد 
مثل؛وفى ، اكأنيثِ فى لأدَْ ما ووانق 

•هم اداؤ قوى ممثلون الحديثة المسرحية النهصه ظل فى نلهر 
وص، 'لريح فى النعومحت، وافق وانه ، ايضا مفرد التعنا ان تجد 

.التذكير فى يعده ما وافق وانه ، التنكير 

الحميقمأالتعت، اتواغ 

ثلاثةالحميس العن انولع 

تمثل ، حملة ولاشبه ، جماله وهوماليس ت مفرد — ١ 
•* المؤمنِالضعف من اث إلى وأحب القوى-م لمرمى ا ا

.نعاملأن الشاريان الفريقان 
.الحرب غماز يقتجمولا البا،محالول الجنود 

!مثل ، اوفعليه اممية ! جمله — ٢ 

.حالدْ بهلولائه قاني الدين صلاح 
•بارعة فيم ممدِرك على تدل آثار مصر فى 

النانءيقم>طة افه قءاس د اكامق!ثم امنة 
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فىويشزط ، ممئها لكن إذا إلأ نعتآ الجمله نفع ولا 
ويطابقه؛المعوج يربهلهإ صمير على تشتمل ان نمتا تقع الش الجملم 

آأوالجمع اوالشة، ، الأءفراد ) : اكدكراواكاسث(واسَد ) : النوع فى 
•ْثل ، ( والمجرور اوالجار الغلرف وهو ) ت جملة شبه — ٣ 

صوت.كل فوق صوت للحنأ 
•النعم رواغ ألحانّمن ^١٤ 

!مثل ، واحل نعوت لم العنأ يتعدد ان يجوز 
.رسالته تحقيق على قادر الأمن المخلص الواعي المعلم 

انمطف

الحروفمن حرف ه متبوعوبتن ليثه يتومحئ—ط ناع ت الحيلما 
ويس، معهلوما انملف حرف بعد يقع الدى التاع ويص ، العاطفة 
!الارعراب فى ، عليه المعطوف ينع والمعطوف ، عاليه معطوفا المتبؤع 

•جزنا او جرا او نمنبا او رشا 
انعطفحروف' 

؛هى النلف حروف 
ءل1هوالمعهلوف المعهلوف بين الجميع مجإد ونفثي ت الواو — ١ 

:قوله-تعالى مثل ، -ثكمٍواحد فى 
.والهئنبُ«ُأ* اوحست نثئرى لا ل ئ» 

.احوال المعارف وبعد ، صفات الكرات بعد الجمنإ ( ١ ر 
٠( ١ ٠ ٠ ) ' الأية س • المائدة صورة  ١٠٢)

الهطابءلءئ مة 1كا اسق اكانءيق اi٠مداة ءاس افء ماس 
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•ويتماعض يجود إنتاجنا 
.سضايادنَ«ءا<

 _Y مثل ، التعقسبا مع التربيب وميد الماء!
:ومثل ، صهما الض رصي فعنت بكم أبو الض بند الخلافه تور 
.الجند فيتحرلث القائد يامر 

;مثل ، الزاخى مع الترتب وتفيد : ئم ٣— 
الثمار.ثم الأزهار ظهرت 
.يحمده يم القمح، الملاح يزرع 

تمثل ، \وث1ك' او التحٍين وتفيد ; او ٤— 
.ارماية او النباحة مارس 

يألبم_ا فاJوا ؟ ثبمأ كمْ : ض قائل قال ا> 

'■مثل ، التثسنزِ أحد ئمينِ لتنلب وهى : أم ٠— 
؟قطارا ام سمرلث فى ركنت، أّمثاره 

مثل؛للتويم، نابي وقد 
٠وعيده ام الأستعمار وعد لدينا سواء 

المعطوفعن ونفيه ، عليه للمسلوف الحكم إثبات وشد ت  ٢٢١لا ٦^ 

تٌثل 
نرداللأمَلأالأن1لأم/

.( ١٩٩)الآة: )ا(ِورةالأراف.
•( ١٩)الآ.ة؛ س • الكهف )٢(-ورة 

.نض على تعطف ولا ، ٠ست على ( لا ) تعطف )٣( 

أإثإنءيةولهمأأ، ءاكرد اكؤء الأسوة اسمتةاك1سلءياسط1ه 



مثل، اوئهى نض سمها ندان ولا الأشرالآ، وتفيد I محن — ٧
ارئ;.ممن الخد; مارفت 

.الأحارَالأمارَمن تحاجب لا 

•ٌثل  ٠٠أوامر مشت حبر سثمها إذا ، الإضراب ومحيي بل؛ — ٨ 

•شبة بل زورقا الأمواج على ظهر 
اكبرهلبرْث/

أوالنهى،ُعثلالنهى بعد من مثل رأ* الامتدرالث تفيد كما 
.الوفاء'بل الغدن عرنتأ ما 

الأخيار.ل الأشرار لاتحاحب 

:ئل الغايه، تحيد وص : حر ٩- 
.المساق غاية بلغوا الأخير حتى الباحون 

السباق.غاية بلغوا الأخير حتى المساحتن إن 
الثالث.حتى الغائرين للساحين الجوائز وزعت 

الاسمعلى ثنهلفأ م الأمان ترى المسابقة الأمثلة ومجن 
الجملة.على تعطفأ والجمالة ، الفعل على ننطغأ والفعل 

.بعدما لما ورثيال ، عليها المتقدم العئم عن انميول معناه بجنإ الأءصراب ( ١ ر 
^مصكفسلم

لنمهواثيت ، النير معرض عدم التكلم ترر . الوفاء بل الخدر عرفت ما ت مثل نفى ، بعدها 
.للوفاء معرث 

ااسقاكائسءداساءالآبءاّد1وٌظالثانءهق افء ماس 



الضميرعلس انعطف' 

؛عثل ، الضتمير على الفنبير ينطق 
 ١ C ،الراى.فى ملمفبمان وائ-.ن

مثل، المننسمل الضمير على الظاهر الأمم وننلمآ 
:واللام الصلاة عاليه يوله 

.الث« فى اليم وكاذلُ نا أ ء
والمسر، المرمع المصل الضمير على كوك ونمطمأ 

منمعبل.بضمير عليه ، والعهلونالمعهلوف، بين تمضرُ وحنثن 
Iتعالى قوله مثل ، مايفاصل أو 

. ٢١١المثَ«أسوووجاش آدماّسكنْ داو1ايا و» 
العريق.لأرنمام والكثناف ائا اسرعت 

. ٢٢١ولآآياؤئا٠ اشم؛كنا ! م٠ 

يحتجلم الجر أو الصب محله متصل صمير على انملف كان فاذا 
ءثل؛فاصل إلى 

لكتقديري كان إنما . الأءحلاص لأتكا،ثال وأحاك أيدرك 
الجرحرف إعادة الجر حالة فى ويجوز . الإحلاص مثال، لأنكما وأخيك 

؛ولأخيك للثه تقديري كان رنما مثل . رعايته عدم او العطوف مع 
مثال،ُالأ،خلأص.لأنكما 

)ْما(.الآة:.)ا(ّور;اوأرت
•٠ لا ٠ .م*-؛النز والنمئنا( ١،٨): الأية الأنعام. ّورة )٢( 

قءامماأّ|اودوفورصطةاوتانءيغ1ستةاسطبمنءد|ساء1لإبيت 





-١٤٣-

.تمر المر افتتح هوالذي عينه الوزير إل ،مثل•  ٠١٠المى — ٢

.واحدة يد العريؤأكله الشعب ت مثل ، كل — ٣ 

.واحد قلب حميعها العربية الأمة إل ت مثل ، جبع _ ٤ 

لتوكيدوالثانية اJدثمر، الض لزكيد والأولى ، وكنتاكلأ -٥ 
الضتحررى،إلى أصينثا ١^١ رلأ ليؤكد تكو1ن اوؤ'نث،ولأ \وثو 
■مثل ، المنى إعراب يعربان وحينثد 

,البارزين القمة كتاب من كلاهما لكاتبان ا— 

.الأدى عن ،'مم؛هما LLjJjن ص— 

نتصلأن لابد العموى التوكيد ألفاظ ان السابقة الأمثلة من وترى 
•والعدم الثؤع ش المؤكد يطايق بفمم 

٠دالمبمّع المثى مع رئج-نعا0 ، اسد الزكي مع ئثردان دالُم الني لفظتا ( ١ ) 
'• اءتِهم ار انف—هم الرجال، ، ١٢، او امنهد الرجلان ، ١٢: تقول 
اواعينهن.انفسهن الماء جاءت ، اعينهمااو امئهما المراتان جاءت 

الضرراعراب لكوكد، تكوان لا الظام الأم إلى ومما كلأ أمنت إذا )٢( 
•العلنٌ، ثلأ *ثل؛ ، الجملةفى حبِموفبهعا على 

اومعناهماباكتةالحالةس،كنمراعاْلفظهمابالأءفراد ونىعذْ)رمماالجنتضاتتاكانهاء 
ك٠ارىشالمثاق.

التانءنةأد>طت رأدءذ افء ماس اس؛اك،متلشنءدايط،بءأوب 



نوص'اضر

•ومعنويا لثفليأ الصميري٢كيدا يؤَكاو 
،لغيه يإعادؤ المنفصز الضمير يؤكد اللففلؤأ التوكيد حالة قي ي_ 

كأكس'يوغالخنن.
'ّثل ، مئمصل رفع لضمير والمتصؤإ المنتن الصميت ويؤكد 

-لصموبمَاءَالرطن•
•الثمهداء اسر رعاية فى نحن عاوئا ت_ 

البلأد.تعتمد الئاب من أئت لك ع_ 
المتصل،الرئع صمحير بموكد • المعنوي الئوكيد ة حالوفى 

الرفعبضمير اولأ مكيهما بعد ٠ والمن يالنثس 1 المستتز، او 
•ٌثل، المنضسل، 

خمش(سسلأذرامحِ
•القوض 

•القوم، الوًءا نر المثنهلءهم، اصديا اوعيته( ر هونمه دم ف— 
لضميرالتوكيد أوكان ، أوالنتن التمس بغير التوكيد كان فاذا 
النتشبل،١^؛^ بضمير أولا التوكيد إلى حاجة فلا جر أو نمحن_ا 

•ٌثزا 
•مثصاني، أو■جبهم( كلهم) حرجوا اللاعثبون 

.الإذاعةكَتكفى ط٠ 
٠رخوانه يثق عيه ه ب— 

اإبمطابءااأس>يةيتتءد اكامه امتة قءاءحاكعءهانميفسهاسءبم 







-١٤٧-

,القلوب يخشع الله م امنذكر رذا 
 I٠ . . . ننئ! ئد ^١ ظمْآائ1ا نئن اذَا ن.

تمثل الثر؛ط، لأش1ع الجواب، ا٠سرع ونبيي ت لو — ٢ 
 Hعالنهائرل- ث ظالمه_م اس النالله ا-خد يؤ لو و

.؛ K٣١ عدت له لأعدوا وج الخن لو"أوادوا و» 
،ن يقتر ان فالارجح منبتا ماصسا كان إذا لوء ٠ وجواب 

.السابمص المتالثن فى كما منها شمد ان فالارجح متمأ كان وإذا 
;مثل ، الث٣؛^ لوجود الجواب وتبجيد ت لولا — ٣ 

.ال>ثقولُ صYءت لآلا 
اتياثاممرئ.ضل صةُما لآلا 

إذاا وجوبمحذوف حبرْ مبتدأ يقع مرفوع امحم دائما لولا وبلى 
فمثل'جوابها امحا . اسسة جمله شرطها كان ولهذا ،  ٠٤٠عامل كوئا لكن 

كانإن منها ويتجرد ، منتا مامنا لكن رن  ٢٠٠٨١١يقترن؛لو، جواب 
.ما

الثرط،وقوع بتكرار الجواب وقوع كرار ونفيي I كلما — ٤ 
:تمار قوله مثل ، ازنمى إلا يليها ولا 

مح—دهاوجد الحم؛اب  Ijركمِ عاسها يحل كلم—_ا )ر 
.٠٠٠((رزقا 

•( )١٣؛ الأيةس الامال، سورة )١( 
•( ٦١)؛ الأية•_ المحل سورة )٢( 
•( ٤٦)الأة؛ س • التوبة سورة )٣( 
المتدأجمر حن-ف رع) م ا,ر ارجع )٤( 
.)٧٣( ■' الأية س عمران. آل، محورة )٠( 

قءاساك،أءرالمداضحاسغااسْأسطامداساءالآب 



-١٤٨

.نهضتنا مميت لم بحاصيرظ مانحسنا ربملنا كلما 
الشرُزمحا الماضي ويلمها ، حض بماض ظرف وهى : لئا — ٥ 

:مثل والجوايط، 

•حقولهم اتثنمحن إلى رد الاوصلأم ظهر لما 
اشرْطباسجواب اقتران 

اكذطأمثاله فى مت كما بالفاء مقزز غين الثرط جواب يائي 
Iالأمة المواضع يى وجوبا بها مفموئا وياتى السائقة، 

:مثل اّميق، جمله الشرط جواب كان إذا — ١ 
.ناصتكم فالله الله تنصروآ يزم 

•أاُ  ١١نهوالنهم ١^١٠ بهد ن مه 
.ص ء عشمْ غض الثه ئال شكمتوا ن ز» 

:مثل المجابنة، إذا الاسمية الجهلة فى الفاء محت ئنل، وقد 
نزئدفْدهزإذا صةزثةّلما نإن رر 

((١٢^يشلون 
:مثل ، ١،، طلنةً جملة الثزط جواب كان إذا - ٢ 

.؛ ٠١[أ انُداشموالُنائوازى وردا  ١٠

(١٧): الأية من الكهص. مورة )١( 
.()٧ النص.سالآة: صددة )٢( 

-)٦٣( : الأية س • الردم )٣(-رئة 
رالترص.، ذالنص والاستفهام، والنهى، ، الأم •' الطلبتحاتقدم يشعل )٤( 
.٢( • ٤ ) الأية: س الأعراف. ّورة )ْ( 

اثنء.تاابمطأبءااأسربم iuuiاست؛ الت،نأمحت ددأط؛؛ أاك>وغ، اكُء ت»اءد 



-١٤٩

والأذىيالمى صدثك يبينأ فلا تتصدق إن 
؟^ئختمه J،،iبااسرحييتك، رن 

تمثل ، جامدا سلا القرط جواب كان إذا — ٣ 
٠ة ^؛١ نلي—ن عسا ن مو 

.تمنعون ما فتعم الخم على تتعاوئوا إل 
ئلمنرجأن فنز  oJljlJIعلى إن°تمروا 

)١(

٠٠  ،■

؛ُ

مثل؛، بما مشيا الثرطف^لأ جواب كان ذا إ ٤
.الوعد احاوف_، فما وعدتر إذا 

كمْنماثثمننْمءلأر

■ٌثل ت"لى، \ذث1ر>أإقلأمضاوعآمنحيا جواب كان إذا — ٥ 
.يدلث مجن الأمر يضيع فلنً الغصب عند نفسك تضبط إنْ 

•مثل يند، مسسوئا الثزطفعلأ جواب كان إذا — ٦ 
. ١٢١^؟«١١أط1ع نمد سول !لت ن؛٥^ م» 

مثل، ، ٢١أوسوفل بالنن بوفا جمبعلا الشرط جواب كان رذا _ ٧ 

•( )٢٧ت الأية ُن • يرض مردة )١( 
.)*٨( : الأية من . الماء ّور» )٢( 
•الأتي الب الموامحع؛ى _• جعت )٣( 

دبالتنحجىوبغل للن* دبمأ دبمجامد طينة امة 
للهرطة!!تاتءيقراكرف 1إندء نواءم اابمط1بع اكامة انمبنق 



السماسسمب 

المنماداة I من ويتكون ، الشتم املؤب اللمْكيا-ي اصاليب من 
ت*ثل ، المسم جواب يص وهوما ، عليه والمئثم ، له والمم-م 

.را، المننية عنس الئّهداءثروى دماء اءن ، واللم 
.بالدما، الحرية ،أزويى ظف 

•حقوقنا من حق م-تءثفى لن النم، 

الشمجواب 

:المنم جواب يائي 
باناكدت مشته كانت، فإذا اوضه، مثبته ، امحميه جمله ( ا) 

:مثل ، إنًوحدهااو ، واللام 

احرس.كيقنان الحي عن الساكت، إن والله، 
أحرس.ن تجلل المص عن الساكن، إيآ ، والله 
تمثل ئوكد، لم منقيه كانت، وإذا 

.بالمتايرة إلا لاثجاح ، وحملث، 
.مهانة شريف عمل اى فى لني ، لعم-نك 

المموجواب ، شم؛،" ( الد ) الواو( ) ص المثاو مذا ش الشم اداه )١( 
■الحريم( ءرس ردى الثيدائ دما' إن ) ت ص 
الأسريةافيطابع لقتءد اكامق الفسق ول«رطة راكرد اكعء قءاءد 



-١٠١-

ماصعفعلها وكان شة كانت غإذا ، اومنفية عشتة ، فعليه جمله )ب( 
:مثل ، وحدماأوءد ، واللام بثو الجواب اكد 

. ٠٠١١ ءنو1 لقثمكاووكَاق ;١ : الوا ئ٠ 
,١^١٠< ةوهانكلًش/إلأ ، واهِ 

أكدالمنم بلام •تمحلأ نمبلأ •شتا •تقارعا لكن؛ملها ؤدذا 
:مثل أوالخفيفة، القيلة انيك؛د بلون 

.أولأضلن. ^بصادركَاثنى، 
:مثل ، y^' لم ضة الفعيه الجمله كانت فإذا 

ثالب.وراءه حق تضع لن اللم، و— 
مطالب.وراءه حق صاع ما ، الدِ و— 

ام'طواصااختماغ 

الجوابكاف اجتمعا فإذا ومم شرط الأسلوب فى يجتمع قل 
•مثل ض منه،ا، للسابق 

لمثكور.معيلثا إن الخ1ر فى سعيت إل ، والله
واللام،بإف مؤكدة مثبتة جمله وانه ، للقسم الجواب ان تجد 

.جزاءَ<1عيلث، تلقَ ^^ ١١فى والiه معيتأ رنْ 
احرفبحدنا مجزوم مضارع وانه لاJشنط، الجواب أن تجد 

.٠٢١العلة 

.(٩١الأية)س يومف. محورة ( ١ر 
٧—رءل١^':' يكون أن غالكمحِ "ص إلى يحتاج عا ا لتندمهالشنطوالأتأ' اجتمع رذا )٢( 

٠عنه تأخر او الخم عر تقدم صواء 
لاميد1ةاكعءءاكٌف هءاس اثتءدا،بمطابء1اأسهميت 





-١٠٣

،الطلب على بدل، ولم ، م لتحواا يكن لم إذا توكيدْ ويمتح — ٣

.بالحرارة المعادن تتمدد ؛ مثل 

الحالأودالأعلى ، أومنما ، اللام عن مفعولا لصم جوابا أوكان 
•ٌثل 

.بلادى عن أدايع اللم و— 
.والناس الله بين يذهب لا وحملث، '— 

.الأن الطاثر؛ لامتقؤ؛ و1ثرإك 
)٣(

والذماكوي يخوب' 

املوبوالدم الملح قى العرب اتحيطها الض الأساليب من 
!تقول ٠ حنيا ولا ،ر ، ا( حبيا  ١١وأسلوب ، ء وبثس عم نء 

•الزيز همدِ بن عمر العائل' ينم 
٠اللآ يئؤ التاجر بمي 

الجضهذا بين ومن ، العادل جس فين ملح ا'«سلوب ت الأول الثال، 
وبدلك، بينهم من باللح ذلك بعد حهمته نم ، العزيز عبد بن عمر 

 -Lالمثالفى الدم فى يمال، ذلك وص* ، الميح تأكيد الأملوب هدا ،؛
م.

؛من الأسلوب هذا ويتكوف 

•« يس او» ٠ ينم لمنل(ِء ا— 
.منهما _فاءلِكلً 

.اوالذم ؛اللح لمخموصؤر ا— 
ا]ت1;ءيتلدءع1ة أادُد اكعء  aclMاابمء،وا<ء اامثف'اكامة





_0ْا_

. ٠١١الياب الصديق نعم 

.الكتاب المرء صديق نعم 

الكتابصديما نعم 

الكتابتصاحب ما نعم 

ثو*ّثل 

المخادعاكريزُ يس 
النخامغالمءّ مثنُ يس 

٠٢١اشائ ثصَءرفا
المخايعماحب من يئس 

الصديقنعم الكتاب 

المرءصديق نحم الكتاب 

دماصم نعالكتاب 

٠٢١صاحب مجا نعم الكتاب 

المرينصَ ادع المخ

المرممتس يس ائ النخ
تريايس المخادع 

امحغضَتيْممثحبُ

•باكمة رمع فامل ؛ المديز • الفتح ض مي للمدح جامد ماض فعل : نعم ( ١ر 
تقديرْوجوبا محذوف اوخرلمتدر خر، نله والجالأن بدأ، ، بالمدح مخمرهى ; الكتاب 
م•

ضفاض موصول امم : ما( للمدح) ماض فل ; نعم . بالمة بدامرفوع ; الكتاب )٢، 
،الأ,ءراب س لها عحل لا الموصول صلة ، ( تماحب ر وجملة . ريع محل الكون؛ى على 

•ربع *حل ما البدل حم ( ماحب ما نمم ) وجملة 
تجتنت زيتا *و■ تتدير" وجوبا سم صمم والعامل للذم، جامحي محاض فعل : بئس ( ٣ ) 

•وجوبا ا أوخرلمتدإ«حدوذخر، س بدأوالجملة بالذم، مخموص ; المخايع للفاعل. 

التانءيةالهد1ة ٠ادماد٠ اقو فراس اسا1ععلثتءذ اكامة امتة 



_ا*ها_

Iتعالى قوله مثل الكلام، من شهومأ كان إذا المخصوص ومحديحدف 
.اواب*را؛ إئه العبد ئمم صابمرا وجدناه ئا إا 
(الملام علمه ايوب لمخصوصر؛هنا اؤ 

*( المفريق اى ) يصغ ما نني الشعربث بين يفرق الامتعمار 
،العدمح إثارة تلحقهما ولا ، حامدان فعلان وئى ويعم 

:تقول 
المؤسستاننعم المدرستان . الاجتماعية المؤسسة نعم المدرمة 
.الاجتماعيةالمومات تحم المدارس • الاجتماعيتان 

بثسال٠ناففون ، الرءيئان بس المنافقان ، \رشق بنص المناش 

'•مثل ، المانيث( علامة ر المؤع إشارة تلحمهما ان ويجوز 
المدق.الفضيلة نعمت المدق، الفضيلة نعم 

الكنب.الرذيلة وبئت الكذب، الرذيلة بثس 
ولاحسداحنيا 

:مثل ، لاحتذا( الدإ) حدا(وءثلُضفى المدح) فى مثلُنءم 
.الاثرهحثذا ولا العامة، المصلحة إيثار حبذا 

ملازمحامد مجاض فعلّ رمى ( حب ) من ن مكن الأول، فالأملرب 
ليثارعو) بالملح والمخصوص ، قاعد إشارة اسم ( ذا و) ، للمضؤأ

.العامة( المصالحة 
،حب( و) المانية ( لا ) من مكرن حدا( لا ) المائي الوب والأّ

•الأثرة( عو) بالذم والمخصوص ، ذا( الأءشارة) اسم وفاعله 
■( ٤٤)؛ الأيةس • ّرد؛ص )١( 

وتت§دايطابعاوسريقمة LcJIتك؟وة 111دءطه هاإدمفأ اكهء قواس 
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مامحسهو دائما فيهما والفاعإ؛ . الصورة هده يلرم الأملوبين وكلأ 
;الأءثارة)ذَا(

النؤعإثارات ا تالمومهمولا يتصتفان، لا جامدان الفعلان وهذان 

؛نالعا٠اsن.العال«—-^١.العالم■^؛١
.العامالوو العالماء حدا 

.باللسمة الساعيتان حدا لا . والن«يمة الساعية حدا لا 
.يالئميمة الساعيان حدا لا 

يأتيبل عليهما يتقدم لا حبيا ولا حدا بمد اوالدم بالمدح المخصوص و— 
.عنهما المتاحر بئس او نعم مخصوص إعراب ويعرب دانما•، متاحرا 

التعجباطوب 

،نحا او حسنا فيه بارزة قوية لصفة والتعجب الدهشة الشيء تثير يفد 
فهوامالوب، التعجب املوب بص لوب اس ذلك عن التعبير فى وللعربث 

•اومعز ، ذات ! ما شى/ ش صمة ام-تعذلام على يدل، 
ءء التعجبصسغ 

تمنها متعددة صسغ للتعجب 
:مثل فياّية، غ؛ت صجيغ ( ا) 

.الله محتحان . دره لألم 
:تعالى قوله التعجب، الدىياحملُنز الاستفهام : ومثل 

.تيئاظثاكمْ«^<

.(  ٢٨): الأيت س . القرةّور؛ 

غءأس1فءأأضد1ضطاهاك1تء،تاسةأك1مقوضءدأيااءالآب 
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•وهى قيامئة صغ زب( 
اشجمأالنداء وصيغة — ُه( ائعل ) ، ائناله( ما ) صبنا 

بهواثمل ٠ افعله ما صيغتا 

وافعل، افعله ما ! ا صيعتبه المختصة القيامية التعجب صغ من 

ممببنا،ائل!
المثالفى وم ، التل مام عيوبه من يتعجب المثالين ش فالمتكلم 

.عجيبة عذوبة عذبا النيل ماء جمل عظيما ميثا ان يرى الأول 
.عجيبة عذوبة عذب النيل ماء ان معناه الثاني والمنال 

:من ( ا اليل ماء أعذب ما ) ; الأولى العنيغه وتكون 
•عظيم شيء تامةّسى كرة وهى : ما 

يعودهو تقديره وجوبا فاعله'مستتر جامد ماض وهوفعل ! ( اعذب ور 

•عر)ما(
.إليه ومضاف به وهومفعول، ( النيل ماء و) 

محن( ا النيل بماء اعذب ) الثانية الصية وتكون 
الأم،صورم على \و ماض وهوفعل : ( اءدب ) الفعل 

(اليل ) و الفعر(ِ ، ٣٧و)ماءِ( ، زائدْ الماء ( النيل بما، ) و 
.إليهمصاف 

ايطابء|اأويمية^٠ ٠٠٥اكامق اسيتق اوتا؛§هه 1لهطة ه\1مه ةءاس 
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الصتشبمنبهاتين التعجب ثرلط 

•'هى بشروط ناشرأ الفعل من الميثان هاتان نابي 
(جامد غير ) مجتصرئا ، ( ناقص غين ) ناما ، يلابيا الفعزا يكول ان 

علىمنه الوصف ليس ، للمعلوم مبنيا ، ( غ1تمجنمى ) منتا ، للتفاوت تمايلا 
،مثل:(إعلاء تمه) م الزى ( أئعل ) وون 

أييلْساءطا
لاو؛زوءلزق مالمسغتان هاتان منه جاءت الدى ( مل ج) 

;ياتى مجا فيه الشروهوأيح لهدم توفيا الفعرأميكن لم ؤإذا . كلهاالسامة 

.نس_وىَ_نم_ئى( ) : مثل جامدا (إذاكان ا)
:مثل للماوت قابل غين كان اءذا وكيلك ، منه يتنجب تملأ 

.)مات.ذىَ(

•( اتاز ، أئسَ ) ت محشئل همن الفعلُ كان وإذا )ب( 
الوصفجص او ( ى امج، اصح ر ت مثل ئاتممحا كان او 

،أخمر ) : •ثل سلاءُ( موته) الدى أضل( وزن) عر منه 
بانغممباشر،وذلك بملريق منه التعجب إر ( حمري 

نابفنل من ( ب أقبل ، أنماه ما ) ؛ بمبض ثابيىَ 
محزيحامنه التعجب المراهم الفعل بممدر للشروؤلثم متوق 

مثل، اوموولا المدر هدا كان 
يحمل!الهنايع إمانأ احمن ما 

اعمش المناع يتقن بان احمن 
ا1تا;(يةلو>د،؛ ء1ومد 1كدء قء1ءه السةاسسكأداس1ءالآسمغ 
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تمحبمل 
إالجوشيلا اصح ان اجمل ما 

إالجوستدلأ احمرإJإصااح 
تدٌثل 

أالزرع حضره اشد ما 
االزرع حضير بما اشدد 

مثلللمجهول، اويثا يتيم( ما ) : مثل الفعلُممحا كان ؤإذا ( ٢) 
الممحتدر•ع المسايقة بالهلريقة النعجسثمنه إلى توصلنا ا ريثال، 

تمثل فقط، المؤول 

النعجرإ!يندم ما اشد ما 
ادائما الص يكال" بان احمن 

داء'اصمأالن

مثلالتعجبي، الداء القيامتة اكدجّ_ث صمغ محن 
إ ٠١٠الربح فمحا الرمر لجمال يا 

فيه!الطبيعة لمحر ويا 
ااسامه لرتة ويا 

باللاممجرور 0 مممجب : وحاو حر، حرنا واللام وتعجب، نداء حرف : يا )١( 
.إلم مضاف والزمر ، ومومضاف 

اوسةادامت1هءدألهااء1اابق»اساكأ0(ادمدي،1ءأات1ّية 



،وتعجب نداء حرفا وهى « امب» من الأسلوب هذا وبمكوو 
النائيومي ، غيرها التعجب نى النداء حروف من تنتحيم ولا 

•الأمشلة فى ترى كما ، المفتوحان باللام مجرورا منه المتعجب 
تفيقال ، اللام تحذف وفد 

إالربح محا الزمر ياجمال، 
فيه!مححرالطيعة ويا 

اائامه ويارمة 
.الإعراب فى المنادى حمحم ياحذ وحينئذ 

الإغراموالتحاديرأسلوب 

.ليمعاله محمود امجر عالي المخاطب هوحث، ! الإغراء 
،ليجتننه مذموم اءٍر إلى المخاطب تنئه والتحذير 
:مولفىالإ>ا،

•الوطن فىسيل الضيةَ 
.والمى الت اشاونَعلى 

التحذير؛ش وتقول 
الواجب.أداء التهاننَفى 

.العامةاJرافق الاعتداء'على 

به«م،رى ٠ فعله على المخاطب يحث الذي المحمود الأمر ويمي 
١منه« محاJتا  ١٠حتابه لا إليه ينبه الذي المذموم الأمر ينمى كما 
ا1تانءيقموطه ءاّد اكم هءاد الأسرية وثتءد اكامة اا،سه 







لكنفإل ، محذوف يفعل دائما منصوب انه منه المحدر إعرابث وحكز 
تتقول ، جوازا محذوف بفعل دْب مفردا محنه المحدر 

.العير احذر — الغدر 

مسبابفعل( إثا ر اوثاليألاتظة اومعطوفا مكررا المحيرمنه ؤإذالكن 
بمما( إبا ) لمقلة •ع الخطاب لكف وتتص_تف . ا وجوبمحذوف 
•إياكم • إياكما • إبالم • ريال- • تقول ، والعدد النؤع فى المخاطب 

•إياكن 

الاختصاصيالوب أّ

محميربعد ظ—ام اسم فيه يذكر لوب امالأخص—امحى املوب 
:مثل منه، الممصود لبيان غالبا ، ١٠المتكلم 

امحْءَص•أنا-اسم-ارو 
.صفونائو-غ ان — الربث عالينا_ايتاء 

.، *١٢صدقة تركناه ما ، لائورث الأنبيا،ِ_ معاشن _ حن ن1 
.نخصاالضمير من المقصود وبثنُ الذي الفلا،مر الأسز ويز 

،الثمة تتقى، — العلماء معنر — بكم : مثل ثاليلأ، لشمخاف الضعٍر كون ند )١( 
.الغائب* صمٍر ويمتغ 

،الاختماصى على مصوب : والعلم ، رغع دل ى المكون على ض بدأ : انا )٢( 
.I اخص ا ■' تقديره وجوبا محيوف لنعل به هفعول 

.٠ انا ا حم رفع محل ش المم وناعله ا;بيى« ٠ عن والجملة 
.شريف حدث ( ٣ ) 

ااسةاكاطصاسهالأدقءاساساسسم1سهق 
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.الصحراء فى للفار وطياراتِالأإماذ يا —

•المييىِ س الأ؛طفاءِ لرجال ا— 

منيتكون الأسياثة اّملوب ان ترى السافة الأمثلة ومن 

النداء•ادوات من بغيرمحا ولأستغاث (( يا  ١١وهى ، الاستغاثة اداة — ١ 

.مفتوحة بلام دائما وهومجرور ، به ننغاث — ٢ 

بلاميجر وهو ، والثاني الأول المثالين فى كما ، له مستغاث — ٣ 
،به والمستغاث الاداو من الاستغاثة امحلوب يتكون ومحي . مكسورة 

مثل، الثالث المثال فى كما بمن ور المج منه والمستغاث 

.الوئام من ياللأءفاءِ 

)٨(

الاستفهاماسنلوب 

مكانهاو زمانه او ، ذايه ما ميء عن يسال ان المتكلم اراد إذا 
امحلوباستخدم — حملة مضمون عن يال أو ، أحواله محن حال او 

كنأويتطلب ، الاستفهام ادوات ئص ادوات الأسلوب ولهذا ، الاستفهام 
!يلي فيما ذلك يتضح كما . جوابا استفهام 

.الجرالياء وخملامث باللام مجرور : مكريى . جر حرف اللام : لمك،ِرى . جرور م- 
,للإصاغة ا منكريى ؤ س السالم المدك حماُ ن ني وحدقت . مجرور إليه مضاف ت والحروب 

اابمط1بءااآسُي0لثتءد اكامة الميتة التانءية ؛ _aUءاكرد النيء قءاس 
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•مثل ، المكان عن بها وسسال، I  ٠١٠اين 

؟بيه الم الجاسة مفأ اين 
؟المتحدة الأمم مم بلع وابن 

•مثل ، العدد عن بها وبال، ! كم 

•؟ الندم كرة فريق فى ع؛ا لا كم 
.؟ الكتبة فى جدبا كمْ 

;مثل ، الحال، عن بها وسال : كيف 

؟اليوم الجو كيف 

Vمثمرة النراءة تكون كيف 

،العاقل وغم العاقل، ) ت تندم ما كل ء«■ بها وبمال ت اؤ، 
اقتفما بث بح آ ٠ , ال والحإ والمكال والءمال 

:منل ، إث 
؟القران بجمع ائار صحائ أى 
؟ا"ءجثك قصة اى 
؟الفضاء ن غز نم دو ئ فى 

؟المئلأم عليه الرسول ولد بلد اتيأ فى 
؟الرًحذبم كانت حال اى على 

٠عنه الهنثول بتعيين عنها الجواب ويكون ، اصماء الأدوامحتث هده وكل 

المضاف،او الجن حرف غير نها بولا يانعا، المدارْ ا لهالامهام ادوات ( ١ر 
Vز كتان ■ ررض : ض ا,ر : ين' . ءمُ ; ّثل 

1سةاكاعةوثئءدايا،ءا|أسءبماات1تءية لشمرطة ء1ومد 1وهء قء1ءه 
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;الحوالتالي على بالهمزة الاصممهام عن الجواب ويكوو 

كوناواشياء ششن من شيء تمٍن لْللب بها الوال، إذاكان ( ا) 
مول،عنه، المتفهم بتمين الجواب 
مسارهأم ة الرحلش ركنت أتيئارا : جواب ؛ى نطارا) هتت 

.( ؟ حليارة ام 

الجوابيكون المشة الجمالة مضمون عن بها الوال، كان ؤإذا ( بر 
حالش لا( ) وبالمرنخ، الإئات، حال نى ،( ١٠ئنم ؛المف>) 

:الموال عن الأءجاية قى تقول، الض، 
.؟ الم باثر أئعجب 

.الإنات( قىحال ..) بهانم، ئعم، 
.الش( حال نى به) اعجب لا لا. 

الجوابكان الخفية الجملة مضمون عن بها الموال كان ؤإذا -، حر 
(م د؛-ادمذل) ، الإبمات حال ش ( بمي ) ;الغرف 

مظلالضِ.
؟( بالقامرة الئتب دار رايت اما ر ث الوال عن الإحابة فى تقول، 

.( ا/يرثيالتا حال ؛ى ر بالقاهرة المحنم، دار رايت ، بر 
.( الش حال فى ) بالقاهرة الكتب دار رايت ما ، ئمم 

.بالقاهرة الكتس، دار ار لم ، اونمم 
Iمثل ، المشتة الجملم مضمون عن بها ونسال، هنأ 
.؟ \سمّ انُ الأءنعزكآ مل 
.؟ ءل1ارارت» الخنار فى هل 

•( اجل ) البمداب, ش م( رض 

،ار1ٍ|اسٌي؛اك1عةاهتءياياامتة قأاس1فءأا1سيداضطهارتالءمء 
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ٌثل•

تمثل ، حالا وقت إذا ( ٣ 
•حواملها امتلأت وقد وتروح ، حماص وفض الطيور ئعوو 

!مثل ، إليه مضافا وقعت وإذا ( ٤ 
٠الئسيم يطيب حيث ة يحلوالجل

.تقول، ما فزن نطمتأ إذا 
. ٠١١((قليلا كنتم إل ادك-نوا و» 
٠٢١(( صدمحهم المادفى يثع ^،٢ هدا رر 

المجائيةبإذا أو يالماء مضرنة جازم محل لم جوابا ونمتا إذا ( ٥ )

•جلا بجر هو إدا الروية إلى دعوئه ١؛^، الأشس 
تمثل ، ئنثاونمتح إذا ٦( 

•قربة حلا حمليب السامص فى يوئر 
السامعين.ضع حججا الخطيبث لهدا إل 
•السامعين شع حجج من الخطس لهدا كم 

مثل\لإءو\نمث، من محل ب لجملة تايعة وقعت إذا ( ٧إ 
•الأُجيالا وئرش الرجال تصنع لأم ا- 

.بالدوذاوتئيم يالجودة، نمتاز ممنوعات مماينا —ننج 
.منتدل،وسعره جيد، نوعه بإنتاج صناعنا —نقوى 

()٦٨: الأة من الأعراف. مورة ;١( 
١١٩)•الأنة همن • الماتدة سررة ( ٢ ] 

أثثءقاابمطاءااأسيمحةاكامت اسة ثءاءهاكدءءاّفسماكانءهة 
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تمثل ، القسم جواب جمالة ( ٤
.المعاب بقهر الصبر إل ، واللم 

يضيقالرجإل أحلأؤ، نلكنأ باهنلها بلاد صاقت ا م، 
بجناو الجملة، أجزاء بجن توص اش ومي الاعتراصب، الجملة ( ه 

ءطمحِشممح،خم;
.ثنك' 1تى اش'_لأ دء' أء- 
•بئر ابو صديقه ومعه ( الرمول،)هأ هاجر 

،قبلها شيء حقيقة مر اكم الجملة وهى ; الممرْ الجملة ( ٦ 
!مثل ، بال مصدره تكول وقد 

أنت'إنألمص.
•مثل باى، مصدره او 

,اى نزرأ إليه نفلرت 
تمثل ، اواى بان ئصدر لا وقد 

•ااعد إلى اليوم عمل يوحر لأ نصحتك 
:ذل ، امعرابِ من لها نحز لا سأالأانزنمالة ( ٧ 

•واجب والعمل ، حى والعمل شرف، العمل 
•• الكرربمةِ والمئل للقيم معين وإل روحي، ئوة الدين إل ، وائد 

منا->ر مع لا إدا الصالأحات، وعملوا أمنوا النتين ف إ» 
.أ.نش'تملأ/^' 

٣٠( ٠ ) ت الأية . الكهف صورة 

الإميريتايطابء د ٠٥!1د،مه 1سثه اات1نء|اة اء*مطق ء11دٌاو4 افء قءامع 
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كررالكلمة اصول من حرف تكرار من ئه ناثالزيادة كانت ؤإذا —
جوبَ() وزن وش • م قدم( ) ورن فى مول، ، المزان نى ماد ما 

نم.
وهيالزيادة حروف مجن أكر او بحرف مزيدة الكلمه كانت إذا ؤ— 
الحروفمحوبلت ( راسالتموذيها ر كالمة تجنيها اكى العثتة وف الم 

محيالزانية الءروف المزان فى وزيدت ، واللام والعين بالفاء الأصليه 
(اكرم ) كلمه كون هذا وعلى . ومكناتها بحركاتها هى كما ال٠وزون 

(امحنر وكلمة) داعلَ( ) وزن على محاتنأ( ) وكلمه ( أئنل ) وزن على 
وكلمة( اشنل ) وزن على ( امحزم وكلمة) ( الممل ) وزن على 

توزن على ( قائم ) كلمه وتكوف ، ( انممعل ) وزن (على ّقم ا) 
محل(وزن) على ءد( و) محل( ورن) على نين( و) اعل( حم) 

•( نثنبل ) وزن على ( محمج و) 
يقابلهما الميزان فى حزف الزوزوئة الكلمة فى حذف حدث إذا ؤ— 
وزنعلى محل( ) وكلمة . يعل( ) وزن على ( يعد ) تكووكلمه هذا وعلى 
عشونى( ص) )فخ( الأم؛ونمل علْ( وزن) عر عد( و) >ئلْ( 

•وزن)عِ( 
الأفعالمن والمزيد ادنمد 

تومزيدّ مجردّ إر الفعل' .محمُ 
مثل، ثلاثيا ويكون ، اصة حروفه حمع كانتا ما فالنرد 

.رمى . صما . مال، . صام • ص-ديى . محرا . سمع 

ئإلآ.ج/زول/نننس/
الأباسسسءداساه اسه 1اسمدادءع1ةااممءابم ماس[كء 
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،0م 0َ  :هى اوزان حنة على ياض بحرض والمزيد — ٢ 

.اندمع . انمللق انصهن. : مثل ( سل ا )
.او' ، ابمد . او1صر ; مثل ( ذغؤ \) 
•اغوج اصم، احم، ت مثل ( فعل ا) 
•نحس ، تعرى ، تعلم • مثل ( معل ت) 
تعافنز.ئتامح، تناصن، : مثل اعل( م) 

:أث1هرها أوزان على اتى أحرف بثلاثة والمزيد — ٣ 
.ا-تش' ، اشخرَج ، ١,^^ ; ْثل ( ّضل ا )

ا>نر'قاحوض، ن ١^' : مش ( ء ) 
.اصمار احفcر، احمار، ; مثل ذعالt( اؤ 

٢—ض؛دُام؛باض

•بحرم او واحد تزاد؛،>^p الرباص الفعل' 
Iهو واحد وزن على ياتى واحد بحرف فالمزيد — ١ 

)تئثول(ئل:ص.صوول.

•٠٢٠ا>محا -اسملأ،انم(مثل:)
ابمائن/نمللًمثل:

اجتمع: احرنجم ( ٢ ر تفرق. : افرمع 

1 _l،i 1سةااءامءسداسلأءأوسمهة1وت1نءية ادء،اة ودء
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الصمائرإلى والمهموز المالم الفعل إسناد جدولأيوصح وإليك 
النامي

نون ياء واو أك U -اء

النسوة المخاطبة الجماعة الاثنين الفاعلين الفاعل الفعل

مْ  م

٠يس مم 
بءس - سميعوا ّمالأ

مء صء ء

٠م سم 

أخدو _ اخدوا اخال0 أحدت اخد

حأو' -
سا/ا الأَ النا اك ّال

درَاو
-

ةر،;ا ءر'اا مأئا قران زا

ارعالمق

بمتن' سنمحى سمعون سأثممحان - -

ء0 َ 

لسع

اخدو تاض' هدوو
مؤ

ياحدان
- -

1خد
تحام تألمنَ oJCi :أألأن

- -

بم1الُ
مرَاو مرض مرءون يقرآن

- -

-مرا

الآ>
 ٠ ' َْ

اممعن امحى اممعوا اّتث
- -

اتعْ
خدن' حذِى خاروا خدا - - خد)اأ

احار احار ا-أأئوا ا-أالأ
- -

االْ
ائرَاو اقرش امءوا ادرَأا

- -

٧١

إاحذ ر الفعل من حذ ت مثل  ١٠الأمر فعل فى همزئه ئحدف ت اود المهموز الخ-اصى ( ١ ر
•اكل( تكلكساسلإ)

ايطابء|اأسميق^٠^ اكامت الست ا1ثانءهءا|.مدله ءااسمد اسه تءاس 
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اصائرإلى المسلة إطاذالاصاو 

اووانمأ_كماممولأرأ، اواجوف ، مثالا المعتراكون 
تيلى مما يثين ارح'سادكما عند حخه منها 

او)ا(إ-تادارمث

نمرفيه يحدث لا امرأ ام مفتارعا ام ماصيا اكاف مواء  ٠١١المثسال، 
!تقول ، الرف، صماتر إلى إسنادْ عند 

.بلثأ ونس ■ بلثآ وثئا • يك وثقت 

.به اثدثقص , بك يئةول , ؛؛ Jjصان 

•به مح، • به- بموا • ثه- محئ • به محق 

القلىالجدول من الضمائر إلى المثال الفعل إمناد ويتضح 

نون يا،ُ واو أف نا ■ا،ُ

النسوة المحاطة الجماعة الاض الفاعلين الفاعل النمل

ومحدن - وفدوا وفدا ^!؛1 وفدت وند
jb،^؛ تفدين يفدون يلجدان - -

يمد

فدن فدى فدوا فدا
- -

٠

فد

عثل؛مكررة، مضارعبم وعض ، واواإذاكانت والأم المضارع س المثال فاء تحذف ( ١ ) 
*يل، الفا' ئحدف؛ لم أوأضو«ة »غءح* الضارع ءٍن فإذاكانت ( مد ، نير ، ويد )' 
•( اذنم ، يوحم يحم، د) ( اومم يونم، ، د)ويم ، ( اذجل • يوجل • جل در 

ايااءاااسء,؛؛؛اك1سص اسه «اومدلأ.ءطه1سءّةافء ضاس 
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:الاش الجدول، ؤإلملثأ 

نون ياءُ واو أف نا تا،ُ

اكسمة المحاطة الجماعة الأنين الفاعلين الفاعل الخل

تلن ئ1لوا قالا ١^ ئلتأ 'JU

ملن ص يمولون يمولان - -
بمولأ

ؤ مد ملُا - - م
مرن

- حاروا صارا برثا بمرت صار

يخرن تسيرين يرون يجيزان
-

JS_'

بزن ثتمرى سميروا سميرا
- -

بر

اكاقصالشعل إستاد )م 

باحتلأفالضمائر إلى الإمناد محي الناص الفعل يخلفام؛ 
:يلي فا يجئ كما اوارا اومضارعا ماضيا نوعه 

الناقصاص المرمتاد 

واوالجماعةغير الضمائر إلى اههس النالم-اضى امني إذا ( اؤ 
المرة(نون ، الاشن ,الق الفاعلين، U الفاعل، ظ، ) اى 

إذاأما تانيير. فيه يحدث لم بالواوأوالياء الأخر معتل وكان 
الواوأوأصلها) إر زد ألفه ذإن . بالألف الأحر ح كان 

مثل، فآكر رابعة كانت، إذا يل* ومملب ئالثأ، إذاكانت، الياء( 
 ■■!•i اسهاد،سصايا،ها|ابا1تعءبم1ضءه أاس ادء
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الأبيالجدول من الاءءس الماصى الفعل إسناد ويتضح 

واو

الجماعة
نون

النسوة
اءُ

المخاطبة
الق

الأمن

نا

١لهاعبيب
ظء'

الفاعل النمل

َم

اححشه  حّ؛~تز( -
حشسأ خشننا خش'

سروا سرون
-

سروا سرونا سروت سرد

دءتا دعون
-

دعنا دعتئ١ دعوت دعا
 ََْ

٠ك_  ٠٠
-

ّع؛ا سعينا ت' سيى

١^١ ألص -

آلما أكثا أقأ القي
اضJنا اهتدين - اهتديا اهتدينا اهتديت اهتدى

اثنلنا اّثءنَ
-

١^١ ١^١
٥ .ْ 0ُ

استعلبت اتم

والنرهالتاقهس المقارع إمحناد 

واسني، أوالياء بالواو الأنم معتل، الأمر اد المضارع كان إذا ~~ 
قبلوصمُما ، العلة حر°ف' حلفَ النخاطبة ياء او الجماعة واو إلى 

:مثل ، بلياءِالنحاطةِ ما وكسل واوالجماعة، 
•كريمه الحياه رجتز, ائت • كريمة الحياه يرجوف الا'س 
.الكريمةالحيات ارجز • الكريمة الحياة ارجوا 

أنتتشنَبالحق/باض/ يقصون همْ 
.بالحق اتحى بالحق. اهصوا 

\لآ.يو؛وفأايطابء أثتءفي اكامة اسيتة تانءأة111الهطء ا1تااء قءاأوع 
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;الجدول من والأمر المضارع إستاد ويتضح 

نون ياءُ واو أف U تاءُ

النسوه الخاطبة الجماعة الاثمح، الفاعلض الفاعل الفعل

يقون :ء°اس.َ بملوف يءان بملو
اعلول اخم، - -

اعلُ
 َِْ

محنَ يبمو0ِ ميجان
- - يمحى

مِ امحا امنوا ابنيا
- - امح،

 ٍَِِْْ

يرم،
ِثح 0َ 

رض .رمنَ يرقان - - Jy-
ََْه 

ارم ارئ اءا ارقا - - ارْيى
يrارين قارَ.;،َ بماروف تتباريان

- - يبارى

لمإوتأ نارَى ناروا باريا
- -

بار

الممكور

.مه جزء والزس شيء حدوث على مائل، الفعل أن عرئت، 
.الرمان س مجرد حدث على المصدرفيدل أما 

اوسداسيا، اوحماسيا، رباعيااو ، ئلائتا ثاش — مجر والمعل،~كما 
.^محل*يهاذدرحاص 

يثتءداابمط1بءاكامة اسة وا.مطة1ودءءانموف !ءاس 
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ولايكون( ئعل ) وزن على فعله لكن إذا ( اونعالة فعوثة ز وزن ( ٢ )
الألأزط،ءثل:

'•ومثل ، ( سهل للفعل) وسهولة ( صعب ر للفعل صعوتة 
.( ممح للفعل) وذصاحة ( بلغ للفعل) بلاعة 

(،مثل؛نبل وون) على كان إذا اللازم للفعل نمل( وزن) )٣( 
.•( "شح ) للفعل وزح ءربَ( ) للفعل ءوب 

•ٌ~ل ، نعل( وزن) على كان إذا اللازم للفعل فعول( وزن) )٤( 
.( مجد ز للفعل ومجود ( قعد ز للفعل محعود 

باختلافتختلس ، ية فياماوزان ا لهالرباع—ى الفعل مصادر 
:الفعل وزن 

وزنعلى فمصدره ( أقمل ) وزن على الفعل؛ لكن ^١ ( ١ ) 
،مثل:)رنمال'%<

.إعطاءً( ر اغو . إشرافا( اضري) . (■ إكراما أكرَم) 
•إبناء( ) ابقى 

محعال(ر وزن على فمصدره فاعل( وزن) الفعناعلى لكن ؤإذا ( ٢ ) 
،مثل:أو)ثاءلة(

.مجادله( او) جدالأ( جائل) 
•( نحاسه أو) حسابا( ز وحاسب 

•أقام . أفاد ; ُثل أجوف، أنعل( ) رزن على الذي الفعل لكن إذا )١( 
اس؛اكاطّدرس،ء'لآبقءاسأفءأاومذوضعهاسية 
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cالمن منل اجوفَ) انشنل( ) ورن عر الذي الفعلُ لكن فإذا 
تمثال عر محيره لكن 

،استعاذ للفعل ( استعاذة و) ، استقام للفعل مصدرا ا ستنامة ا) 
.. وهكذا . . استعال للفعل ا استحائه ور 

وزنعلى محيره حاء ، بتارزائدة مبدوءا الحماسي الفعل لكل ؤإذا ( ٢ 
•منل ا رابمه صم ٌع  ٠٠اصى المفعله 

.( حرجا ئد ) ئد-مج — ( ثعارفا ) تعارف — ( تعلما ) ثعلم 
Iمثل ، للنانة قبلها ما كجر ياء الفعل لأم لكنت فاذا 

•يهامحيأ( ) ئهادى — ( ثعايأ ) تعار — ئثثأ( ) نص 

المصدرعمل 

فعلهعمل ويعمل؛ ، فاعلا فيرفع اللازم فعله عمل المحير عمل ي .
مثل، به مفعولا وينقب فاعلا فيرفع المتعدى 

الشداندِعر  ١١٠صبرأ 
. ١٢٠قريحة رمضان المسلمين صوم ! ومثل 

. ١٣٠عماله العامل إنفاق __ انف إف 

ااصبر ر الأمر فعل عن نانب المصدر لأن ؛ ( آتت ر تقديره متتر صمير المصدر فاعل ( ١ ر 
•ُمزعللأذم

وهركلمثيه مفعرلأ نصسبح وقد ، ( الملمين ؤ غاعاله إر مضاف ( صوم ر المصدر )٢( 
.( مضان ر) 

(عمله ) وموكله بد مفعولا نصب وقد ( العامل ) فاعله إر مصاف ( رتقان ر المصدر )٣( 
٠إليد مضاف والهاء 

لمحف>ااسامها0مي>هة•اسءاداعة - ااتاثم٠ية اكمءءاّد!لموطة هءاس 
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ويعوامع صنهدمئ يبعض بعمهم الئام الق دفع وثولأ را 
. ٠١٠((كيٍرأ  ٠١٧١اّم بيآ يذكر ون—١-^- وص-لواانأ 

.رآ؛ طلابه بيم التر حس المهثم 

•كلبم'مُ تشجع الواجب من 

مصوبابه المفعول بعدم وياتى ، فاعله إلى المصدر بضاف أل ويكثر رب( 
مفعولهإلى المصدر يضاف وقد ، السابقة الأمثلة فى ترى كما 

•مثل مسنتر، مير ص والفاعل 

•را؛ واجب الجار ؛كرام 

ظاهراسم والفاعل مفعوله إلى ائا مضالممرر ياض اف ويقل 
تثل م، 

.به القائمون المشرؤع إنجاز محريى 

\لسمذأ'لكن I الجريح إسعاض اعفتح ■ ; نلت، فإذا ٠ للعدد المسن' انمدر يعمل لا كما 
.للخدر لا لشل معمولا ( الجرح ر بد 

مثل؛فيعمل، للنوع المتن' الخدر' ا'ما 
.حطته النحيب إلقاء لكمتك القست، 

مضاف.( دفع والخدن) ، )*أ(;الأية من . الحج مورة )١( 
•( بال محر) ( النريغ ر المدر )٢( 
.الخدرمتر وفاعل' ، والإصافة ال ^ن مجرد ( تثجع ) المصدر )٣( 

مفعوله.إلى المدر اصص تم واجب،( الجار إكرامك ) الأصل ( ٤ر 
وقمدأابمطابع(اأسريقاكامق امتة عءاءهاكدءءاامم1فوءمٌهاك1ّذ. 
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حرفِفيدال مع ، ، مضارعه وزن على الثلاز غير من وماغ ( ٢ )
؛تعالى قوله مثل ، الأحر قبل ما وفح مفموئ متما المصارث 

..لأ؛|.أ>يىن>خم1ق.
 )Wأىإدحالأولخرا(•

•الألتقاء( إلى أى ) . ايئز رر : بقولي وودعن 
•استنفارا( اى ؤ مستنفرا المحاربين القائد استنفر 

مرةت مثل ، آحرْ ُى مربرًله تاء الميمي المصدر على تزاد قد ( ٣ ) 
تقول، محبة ، ميسرة ، متفعة 

.مصإةا/درسراف . تقيةالفراغ 

ا-،ماومره

تمثل ، واحدْ محرم المحدث وقوع على يدل، مصدر الزة اسم 
•الض حول دورة وليلة يومٍ كل الارص تدور 
•جوادكبوة' ولكل ، هموم عالم لكل 

صوغه

;سلة( وزنِ) على الثلاثي الفعل من المء امم ؛ميأ )١( 
دية.الساعة لمحت 

■أبوعٍوورم صدبمىكل أزور 
صريعآ.لمحه المنرصرإ على القيت 

•( )١٨؛ الأنةس • الأ،ّراء- ّررة 
أكأ<ق،هنءدامحطارءااأباست؛ مراسأكدء(اومفلدءءأةاّبم 
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صوفه

كمارا، ( فعلة ) وزن على الثلاثي الفعل س الهيئة اسم بماغ 
وندتاالتلاثؤأ، غم من ماسة صسعه له وليس ، السامة الأمثلة فى 

:مثل ، دالأإصافةِ أو بالوصف مه الهيئة على 
الخبير.إلقاءه الشكه الصاد الز 

المدعور.التفاته ^ ٧٥١١التمتأ 
الأبءلال.استبساله القتال فى الجندي امتبل 

\كاأأ\يسمأالممطدو 

الصيغةبهذه للدلالة اكاتيث تاء ئليها النس_ا ياء نلحقة اسم هو 
)مثل المصدر، معنى على المناعية 
•وحثسة همجه. . نية ا إن. ة يم 

.الثعوبِ علاقات تسود انية ا(درنلبتا ت تقول 

انمشرش.القرن بانان تليى لا الهمجيه 

•نمس فىكل سرى أن يجب شمس الحربة 
معنى؛لمضدر،على للدلالة يتجرد ان المناعي المصدر يميز ومما 

،والتاء المنددة الياء ا تلحمهالني المنسوبة الأسماء غير هدا فى وهو 
 ،٣•

هذهلأن ؛ العلمثة الحركة ، الزراعئة الهمة . الجارية ائل الم
.صناعيةمصادر وليسنؤ صفات 

م.ماله اا.ه؛ئآ اادلألبم كانت منية (  iljoوزير على الثلأتى مصدر أصل كان إذا ( ١ ر 
.اوالارصافة

|ك1مقوثنءد|بي||هاااسُيةاس؛ ا|ت1نءءت ب ودءراس |س 





ارمؤولالممدر ارعراب' 

،محله ُحر؛ الذي الصريح المصدر إعراب ول، المؤ المصدر يعرب 
فيقع:
;مثل ، نتدأ ( ١  )

.لكم حير صيائكم° ; أى ' ١٠((ثكمْ حير يصوموا وأن )) 

١^من ؛ اتم، ، ءح' إر اف الخر من ت ومثل 
•جارل- ا؛زا إحائك 

؛ْثل ، خرا ( ٢ ) 

وص>محيتائ،الواجب : اى ومحلنك. مبل فى تضص ان الواجب 

•لطخك ل، بش 
;مثل ، فاعلا ( ٣ ) 

•الجمل ك إّداؤ سم؛يىِ ت أتم، • الجمل أسديت ما سربى 
:مثل ، ٍ عل محا نائب ( ٤ ) 

,مروءة ذا عرف،; اى . مروءة انكَذو عرف 

;مثل ، و4 مفعولا ( ٥ ) 
.عمللث، فى إحلاصك، أود : اتحر . ءملك< فى يحلمن أن اود 

تمثل، بالخرق، مجرومحا ( ٦ ) 
•التعجل من ت أى . الأمور تتعجل أن دث عليك انئيق 

•(  ١٨٤ر ت الأية من • القرة صورة 

^٧١٥٠ادطابء يثتءد اكامة اسة وءاءعاكدءءانممدسطلالأاثمية 





:مثل الحروف، اول فى ( ٢ )

فهمزتها( ال ) ذلك من تثنى وي• أيا • إلى • إف • إل ز أنْ 
•وصل همزة 

تمثل ، الأسماء أول فى ( ٣ ) 
إمام.. اسعد احمد. 

;الأسماء من تثتى وي

.اس ايم ، اثنان ، امراة ، امرؤ ، اسم ، ابنة . ابن 
.وصل همز؛ فهمزئها ، م بالفالمخممة ايمن 

الوصلهمزة مواضع 

!الأتية الموانحع فى الوصل همزة تاتى 

Iمثل ، ومصدره وأمره الخمامى الماصى الفعل أول ( ١ ) 
:ذلك ومحن , اعياد . اماء اءنئد. . اع_تادائض. 

.؛ ١٠٠الئاسِننننمن' نلى ص ١^١ وذِينَ ا ٠
فأسرمايمتبمالأحولأُآ*المناJا ■؛>ننض \حء' ^١ 

.اتقاسَثاص«رم،،ر
،٤١الأماءُكانَهش لح'نن وكدق الأمجور اسَفى يثنى 

•( ٢٢)• الأنة • المعلننتن مودة )١( 
•للعض البمت )٢( 
•ثق نر حدث س )٣( 

الرمانمس  Jiالينلبءدَاث ( ٤ر 
لثتءدامحطابءاااعي>يقاكا٠٠ الميتة قءاءهاا؛هءأاوممو،وضطةاكانءية 





؛مثل ا للمجهول المز اس د والالخماس ماصى ا ٢
:ذلك ومن اسنثسر. . امئض . ارمحع . امنع' . أعتدئ 

.الضعيفة النعوبث حنوق عالي اعتدى كم 
النصح.احلص اّلمشيز إذا اوض الصديق 

واشطعالوصل رسمُهمزض 

محرذةآلفآ فرسم -ارصل همز اٌا ، مهموزهالغا القش همزة ئِم 
•لهمزم اص 

الثمات

بينالمعنى فى التنابِ مع أكثر او لمقلكلمة من يؤْحاو أن الاشتقاق 
اللففل.فى والاختلاف ، منه اخد وما المشتق 

،>ا1نإع ، سمسح ، مؤع م، I منها يوحد ( ممع ر فكلمة 
.وهكذا . . . و»سماع ، ويسمع 

.المشبهة الصفة . المفعول اسم . الفاعل اسم ت هى والمشتقات 
.الألةاسم . المكان اّم . الزمان اسم . التفضيل اسم 

فىمنة ويزيدها ، العربية اللغة مرونة على يدلآ اق والاشتق
.الدلالات فى اء وثمر المفردات 

اعلالفاسم اس 

فكلمةاشسرآ، منه وع من ^ةِءالى 
الكتابةهذه منه وقعت من على للولألة ( الكتابة ر من اشتمن اب( ك) 

1سث؛أسسصا4سء1وبماسأفء(1سمءطةالت1ثمم 





ِي0 ٠

٠محترث تكون ان الحكمة ن حمس 
•يقرا ما كز1 من نثمد الواعي لقارى ا— 

.والتانيث التدكم مع ، وجمعا ومش مفردا الفاعل اصم وننثنمل 

اومالمةِصنغ 

علىالدلالة بفمي سماعية صخ عدة إلى ( فاعل ) صيغة حول، 
,المبالغة 

!القيام كمر الصيام كثير كان فاذا قاثم صاثم ايراهبم • تقول 
.قوام صوام إنه نلت، 
!هى المح وهدم 

.السائق المثال فى كما ، فعال، ( ١ ) 
!مثل ، ْثدال، ( ٢ ) 

.مفراح . مهدار . مئكال 
:الثار قال 
المتحولصرفه من حازع ولا ستذى الدهر إذا بمفراح ولن، 

:مثل ، فنول، ( ٣ ) 
.صثول . محثول • ثنمحور . غفور 

:البارودى ئال 
فواغررا؛المنايا وأفواه صثول، عوازمج الرحال وأحلام قثول، 

لهولوتغيب الرجال، ءقو3 تذنل حض القول مض أنه يريد ت عوازب الرجال احلأم )١( 
الموقف.
للاضراص.اقواهها المانا شع : فوار المنايا افواء 

اابماا*ء|إأصميةتمحق الط اسيتة 1وتاّيات 1لهد1ة راودم1ف اقو ماس 






























































































